P R O T O K O Ł Nr XX/ 2016
=====================================
z XX Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 20 października
2016r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu - od godz. 1500 do
godz. 1700.
W Sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100 % ogółu, zgodnie z listą
obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli :
- Wójt Gminy Budzyń
- p. Marcin Sokołowski,
- Z-ca Wójta Gminy Budzyń
- p. Piotr Jankowski,
- Skarbnik Gminy Budzyń
- 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 ostatniej Sesji.
10.Omówienie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r., w tym:
- informacja Wójta Gminy Budzyń z przebiegu wykonania budżetu Gminy za
I półrocze 2016 r.
- opinia RIO o przedstawionej przez Gminę Budzyń informacji z przebiegu
wykonania budżetu za I kwartał 2016 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Budzyń.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody ożywionej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Wybudowanie na
terenie wsi Budzyń.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz określenie warunków wypłaty innych
składników wynagrodzenia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i
deklaracji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego.
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transportowych.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących
dochody budżetu Gminy Budzyń instrumentem płatniczym.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu
użytkowego stanowiącego własność Gminy Budzyń.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu
mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Budzyń.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
gruntowej.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXIII/237/2014 Rady
Gminy Budzyń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie na
czas nieokreślony, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Budzyniu,
nieruchomości zabudowanych, położonych w Budzyniu i w Wyszynach.
26. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
27. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Budzyń.
28. Przyjęcie informacji o sposobie realizacji zadań oświatowych.
29. Przyjęcie informacji:
- Wojewody Wielkopolskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych
przez Wójta Gminy Budzyń i Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń,
- Wójta Gminy Budzyń z analizy złożonych oświadczeń majątkowych
Wójtowi Gminy Budzyń,
- Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń z analizy złożonych oświadczeń
majątkowych przez radnych Rady Gminy Budzyń.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Budzyń na 2016r.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2016 – 2023.
32. Wolne głosy i wnioski.
33. Zakończenie obrad.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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XX 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, który poinformował, że na
ostatniej Sesji Rady Gminy nie zgłoszono 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. 32
„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 przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 3 do
protokołu.
W tym miejscu Wójt Gminy poinformował, że odnośnie uchwały
Nr XIX/152/2016 Rady Gminy Budzyń w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń - Wojewoda Wielkopolski
rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 10 października 2016r. orzekł nieważność
kilku zapisów uchwały. Wójt Gminy poinformował, że w związku z powyższym
uchwała funkcjonuje bez zakwestionowanych przepisów i sformułowań.
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W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
08 września 2016r.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.
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 XIX Sesji Rady Gminy Budzyń,
z dnia 8 września 2016r. – jednogłośnie.
Adn. 10
Przewodniczący obrad p. Zenon Nowicki poprosił w tym punkcie
o zabranie głosu Wójta Gminy Budzyń, w celu przedstawienia informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016r.
Wójt Gminy Budzyń poinformował, że powyższa informacja ujęta jest
w Zarządzeniu Nr 1158/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 01 sierpnia 2016r.,
przypominając jednocześnie, że każdy z radnych otrzymał już wcześniej
powyższe Zarządzenie, w celu szczegółowego zapoznania się z jego treścią.
Następnie Wójt Gminy przystąpił do szczegółowego omówienia zapisów
przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 r.
W/w przypomniał, że budżet Gminy na 2016 r. po stronie dochodów został
skalkulowany, po zmianach w ciągu I półrocza – na kwotę 31.819.582,86 zł,
natomiast jego realizacja na koniec I półrocza 2016r. na dzień 30 czerwca br.
wynosi 16.981.729,41 zł, co stanowi 53,37% wykonania, budżet po stronie
wydatków , po zmianach w ciągu I półrocza 2016 r. został skalkulowany na
kwotę 33.080.616,10 zł, natomiast jego realizacja na koniec I półrocza 2016 r.
na dzień 30 czerwca br. wynosi 15.137.408,26 zł , co stanowi 45,76 %
wykonania.
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wydatkami wynosi 1.844.321,15 zł na plus.
Następnie p. Skarbnik przypomniała, że planowane na 2016 r. wydatki
inwestycyjne wynoszą 5.733.752,- zł, natomiast zrealizowane na dzień
30 czerwca br. wynoszą 1.598.290,42 zł , co stanowi 27,88 % w stosunku do
planu.
P. Skarbnik podsumowała powyższą informację stwierdzając, że zakończenie
wydatków inwestycyjnych jednorocznych planowane jest w II półroczu 2016 r.
Następnie p. Skarbnik poinformowała o wszystkich aktualnych
zobowiązaniach gminy na dzień 30.06.2016r. tj.:
kredyty i pożyczki ogółem 3.142.658,22,- zł, w tym:
- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 75,88 zł,
- pożyczka w kwocie 857.000,- zł zaciągnięta w roku 2010 z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu- na realizację
zadania
inwestycyjnego„Uporządkowanie
gospodarki
ściekowej
w miejscowościach: Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszyńska”,
- pożyczka w kwocie 125.000,- zł zaciągnięta w roku 2011 z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu- na realizację
zadania inwestycyjnego- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w gminie Budzyń”,
- pożyczka w kwocie 144.000,- zł zaciągnięta w roku 2011 z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu- na realizację
zadania inwestycyjnego -„ Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem
źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach
gmina Budzyń”,
- pożyczka w kwocie 342.000,- zł zaciągnięta w roku 2013 z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu- na realizację
zadania inwestycyjnego –„ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Ostrówki- etap II ”,
- pożyczka w kwocie 687.500,- zł zaciągnięta w roku 2013 z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu- na realizację
zadania inwestycyjnego –„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości
Dziewoklucz”,
- pożyczka w kwocie 355.882,34,- zł zaciągnięta w roku 2014 ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację
zadania inwestycyjnego – „Przebudowa drogi gminnej nr 201546P w Budzyniu
os. Piaski Etap II”,
- pożyczka w kwocie 151.200,- zł zaciągnięta w roku 2014 z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację
zadania inwestycyjnego – „ Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów
Stałych w Budzyniu – Łucjanowo Etap II”,
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację
zadania inwestycyjnego – „Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do
terenów przemysłowych w Budzyniu poprzez przebudowę dróg gminnych przy
os. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P”,
- zobowiązania w kwocie 828.176,46 zł:
- jednostek budżetowych – 241.492,26 zł,
w tym: wymagalne – 0,00 zł,
w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł,
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 586.684,20 zł,
w tym: wymagalne – 0,00 zł,
w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.
W/w poinformowała, że łączna kwota długu gminy Budzyń na dzień
30.06.2015r. wynosi 18,51% wykonanych dochodów ogółem.
Następnie Wójt Gminy
przystąpił do omówienia informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Budzyń na lata
2016-2023 za I półrocze 2016r.
Planowane dochody ogółem w omawianym zakresie zostały zwiększone
w 2016 r. o kwotę 4.719.891,86 zł i aktualnie wynoszą 31.819.582,86 zł.
Wykonanie dochodów za I półrocze br. wynosi 16.981.729,41 zł tj. 53,37%
planu. Realizacja dochodów bieżących przebiegała prawidłowo.
Planowane wydatki
ogółem zostały zwiększone w 2016 r. o kwotę
5.408.436,86,- zł i aktualnie wynoszą 33.080.616,10 zł.
Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r. wynosi 15.137.408,26 zł tj. 45,76%
planu. Również realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.
Terminy zakończenia realizacji inwestycji planowane są w II półroczu 2016r.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że na dzień 30.06.br. planowany jest
deficyt budżetu w wysokości 1.261.033,24 zł.
Wykonanie budżetu na 30.06.2016r. to uzyskana nadwyżka w wysokości
1.844.321,15 zł, w związku z czym nie było potrzeby angażowania
wprowadzonych wolnych środków. Stan środków do dyspozycji na ten dzień
wynosi 2.585.536,47,- zł.
Taki stan środków oznacza, że Gmina posiada w części zabezpieczone środki na
realizację inwestycji w II półroczu 2016 r.
Wójt Gminy poinformował również, że na 30.06.2015 r. faktyczne zadłużenie
Gminy Budzyń wynosiło 3.142.658,22 zł, z tytułu kredytów, pożyczek
długoterminowych oraz kredytu krótkoterminowego.
W dniu 30.06.2016r. planowane zadłużenie Gminy Budzyń na koniec 2016r.
wynosiło 3.662.476,46 zł.
W I półroczu 2016r. wielkość zadłużenia po stronie planu została zmniejszona
o kwotę 538.000,- zł, co spowodowane było otrzymaniem dotacji oraz
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zaciąganych kredytów.
W/w poinformował, że wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących
wskaźnikach indywidualnych dla gminy.
Wójt Gminy poinformował, że w załączniku do omawianej informacji znajduje
się wykaz przedsięwzięć do realizacji w poszczególnych latach.
Po omówieniu powyższych informacji Wójt Gminy przystąpił do omówienia
informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2016 r.
Na dzień 30.06.2016 r. plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury wynosił:
przychody i koszty po stronie planu 1.170.000,- zł , natomiast po stronie
wykonania na dzień 30.06.br. :
- przychody : 667.604,09 zł co stanowi 57,06% planu, natomiast koszty :
674.793,41zł., co stanowi 57,67 % planu.
Na dzień 30.06.2016 r. plan finansowy Biblioteki Publicznej wynosi:
przychody i koszty po stronie planu 258.500,- zł , natomiast po stronie
wykonania :
- przychody : 136.787,- zł co stanowi 52,92 % planu, natomiast koszty :
139.452,60 zł, co stanowi 53,95 % planu.
Wójt Gminy omówił również informację z realizacji przychodów i kosztów
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu za I półrocze 2016r.
W/w poinformował, że:
- przychody planowane Zakładu na 2016r. wynoszą 4.176.686,00 zł, natomiast
zrealizowane na 30.06.2016r. wynoszą 2.228.992,72 zł, co stanowi 53,37 %
planu,
- koszty planowane na 2016r. wynoszą 4.168.831,00 zł, natomiast zrealizowane
na 30.06.2016r. wynoszą 2.220.097,64 zł, co stanowi 53,25% planu.
Pani Skarbnik podsumowała przedstawioną informację stwierdzając, że nie
ma zagrożeń po stronie dochodów i wydatków budżetowych, natomiast jest
wiele spraw , których do końca roku nie można przewidzieć.
Zdaniem p. Skarbnik i Wójta Gminy Budzyń realizacja budżetu na 30.06.2016r.
jest zadawalająca.
Po przedstawieniu i szczegółowym omówieniu powyższej informacji,
stanowiącej zał. Nr 5 do protokołu, głos zabrał Przewodniczący obrad
przedstawiając uchwałę Nr SO-0953/1/15/Pi/2016
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 08 sierpnia 2016 r.,
wyrażającą pozytywną opinię o przedłożonej przez Gminę Budzyń informacji
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku Gminy Budzyń.
Powyższa uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Radni, po wysłuchaniu powyższego, przyjęli informację o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Budzyń, informację o kształtowaniu się wieloletniej
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instytucji kultury za I półrocze 2016 r.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń radny p. Józef
Kasperczak, który poinformował, że projekt tej uchwały został szczegółowo
omówiony na posiedzeniu Komisji przez pracownika Urzędu Gminy p. Łukasza
Szczurka i uzyskał jednogłośną akceptację radnych.
Przewodniczący Komisji poinformował, że program został opracowany przez
specjalistów i zawiera kompleks celów i zadań dla Gminy Budzyń związanych
z tematem usuwania azbestu w Gminie.
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 XX/154/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
ustanowienia pomników przyrody ożywionej.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że do
Urzędu Gminy wpłynął wniosek od uczniów Szkoły Podstawowej w Budzyniu,
w sprawie objęcia ochroną i wpisanie na listę pomników przyrody dębu
szypułkowego rosnącego na działce numer ewidencyjny 420/3 obręb Budzyń
o obwodzie pnia wynoszącym 495 cm. Ponadto mieszkaniec miejscowości
Brzekiniec zwrócił się z prośbą, o objęcie ochroną drzewa z gatunku dąb
szypułkowy, rosnącego na działce numer ewidencyjny 109, obręb Brzekiniec,
o obwodzie pnia wynoszącym 537 cm. Wyżej wymienione drzewo rozwidla się
na wysokości ok. 140 cm, tworząc dwa bliźniacze drzewa.
Zdaniem w/w objęcie tych drzew ochroną i umieszczenie na nich odpowiedniej
tabliczki, uświadomi społeczeństwu dużą wartość przyrodniczą, krajobrazową
i kulturową chronionego obiektu.
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w drodze ustanowienia drzew pomnikami przyrody zostało uzgodnione
z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń radny p. Józef Kasperczak,
który poinformował, że projekt tej uchwały był omawiany na jednym
z wcześniejszych posiedzeń Komisji, gdzie uzyskał pozytywną opinię radnych.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania, w którym brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XX/155/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie ustanowienia pomników przyrody ożywionej – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
zmiany nazwy części ulicy Wybudowanie na terenie wsi Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który
poinformował, że mieszkańcy ul. Wybudowanie od nr 28 do 31 oraz właściciele
działki nr 1489/8 zawnioskowali o zmianę tej części ul. Wybudowanie na ulicę
Nowe Budy. Wójt Gminy przypomniał, że jest to zwyczajowo używana nazwa
tej części Budzynia, w związku z czym wniosek jej mieszkańców jest
uzasadniony.
W tym miejscu głos zabrała Przewodniczący Komisji StatutowoSamorządowej, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Budzyń radna
p. Izabela Jenczyk, która poinformowała, że wniosek mieszkańców
ul. Wybudowanie był szczegółowo omawiany na jednym z wcześniejszych
posiedzeń Komisji, gdzie uzyskał pozytywną opinię radnych.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XX/156/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie zmiany nazwy części ulicy Wybudowanie na terenie wsi Budzyń jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
ustalenia regulaminu określającego warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz określenie warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia.
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Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń radny
p. Kazimierz Cembrowicz, który poinformował, że projekt powyższego
regulaminu został szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji przez
Kierownika Gminnego Zakładu Oświaty p. Elżbietę Kapała. Projekt uchwały
zakłada zwiększenie kwoty bazowej dodatku motywacyjnego dla dyrektorów
placówek oświatowych w Gminie Budzyń, co zostało uzgodnione ze związkami
zawodowymi. W/w poinformował, że radni na posiedzeniu Komisji
zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie proponowane zwiększenie kwoty
bazowej dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.
Przewodniczący Komisji poinformował, że powyższy regulamin został
uchwalony już w 2009r., natomiast proponowaną zmianą uchwała ta zostanie
ujednolicona.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XX/157/2016 Rady Gminy Budzyń w sprawie ustalenia regulaminu
określającego warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz określenie warunków
wypłaty innych składników wynagrodzenia – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i
Finansów Rady Gminy Budzyń radny
p. Józef Kasperczak, który poinformował, że propozycje wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2017r. były omawiane i analizowane na
posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja po przeprowadzonej
dyskusji nad propozycjami Wójta Gminy w zakresie tego podatku stwierdziła,
że nie odbiegają one od propozycji z gmin ościennych. Wójt Gminy proponował
w kilku przypadkach obniżenie stawki podatku lub pozostawienie na tym
samym poziomie w stosunku do br., tak aby nie przekroczyć stawki
maksymalnej. W pozostałych przypadkach Wójt Gminy proponował średnio
około 3% podwyżkę. Komisja zaakceptowała jednogłośnie propozycje stawek
podatku od nieruchomości na 2017r., od 1 m2
powierzchni, które są
następujące:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części:
0,74 zł, - na tym samym poziomie,
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gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej:
20,00 zł,
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:
10,59 zł – obniżenie do stawki maksymalnej,
4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych :
3,90 zł,
5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
7,62 zł - obniżenie do stawki maksymalnej,
6) od pozostałych budynków lub ich części:
5,00 zł,
7) od budowli – 2% ich wartości - na tym samym poziomie,
8) od budowli związanych z działalnością gospodarczą w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i odbioru nieczystości płynnych :
1 % ich wartości,
9) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
0,89 zł - na tym samym poziomie,
10) od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,
od ha
powierzchni :
4,54 zł - obniżenie do stawki maksymalnej,
11) od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego :
0,47 zł – na tym samym poziomie,
12) od gruntów pozostałych :
0,35 zł,
13) od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji:
2,98 zł - obniżenie do stawki maksymalnej.
Radni po przeprowadzonej dyskusji nie zgłosili innych propozycji stawek
podatku od nieruchomości, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XX/158/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały podatkowej
w sprawie
określenia
wzorów
formularzy informacji
i
deklaracji
obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
w projekcie tej uchwały, w załącznikach określających wzory wszystkich
formularzy i informacji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego - zmienia się od 1 stycznia 2017r. adres
siedziby Urzędu Gminy Budzyń, na Budzyń ul. Przemysłowa 16.
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 XX/159/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie
określenia
wzorów formularzy informacji
i
deklaracji
obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały podatkowej
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń radny p. Józef Kasperczak,
który poinformował, że propozycje wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2017r. były omawiane i analizowane na posiedzeniu
Komisji.
W/w poinformował, że Wójt Gminy na posiedzeniu Komisji nie zaproponował
podwyżki dotychczasowych stawek podatku od środków transportowych.
Bezpośrednio podczas posiedzenia Komisji Wójt Gminy oraz pracownik Urzędu
Gminy udzielali wyjaśnień odnośnie tego podatku. Przewodniczący Komisji
poinformował, że wszystkie propozycje stawek podatku od środków
transportowych na 2017 r. zostały jednogłośnie zaakceptowane przez Komisję.
Radni nie zgłosili innych propozycji stawek podatku od środków
transportowych, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XX/160/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie opłaty targowej.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
zmiana uchwały w sprawie opłaty targowej dotyczy wyznaczenia dodatkowej
osoby do poboru opłaty, w przypadku niemożliwości jej poboru, w wyniku
różnych zdarzeń losowych, przez dotychczas wyznaczoną osobę
p. Damianę Jezierską. Wójt Gminy poinformował, że na dodatkowa osobę do
poboru
opłaty
targowej
proponuje
się
wyznaczyć
p. Włodzimierza Jezierskiego.
Również w tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń radny p. Józef Kasperczak,
który poinformował, że projekt powyższej uchwały był rozpatrywany na
posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię.
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 XX/161/2016 Rady Gminy Budzyń
zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Budzyń
instrumentem płatniczym.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
projekt tej uchwały zakłada możliwość dokonywania zapłaty wszelkich
należności przyjmowanych dotychczas w kasie Urzędu Gminy – instrumentem
płatniczym, w formie bezgotówkowej, bez dodatkowych opłat.
Również w tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń radny p. Józef Kasperczak,
który poinformował, że projekt powyższej uchwały był rozpatrywany na
posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię.
Przewodniczący obrad poinformował, że w przypadku podjęcia uchwały
będzie można skorzystać z możliwości zapłaty bezgotówkowej po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
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 dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu
Gminy Budzyń instrumentem płatniczym – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy
Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń radny p. Józef Kasperczak,
który poinformował, że dotychczasowy najemca p. Andrzej Bejma wystąpił
z wnioskiem o nabycie lokalu użytkowego nr 2 znajdującego się na parterze
w budynku komunalnym w Nowym Brzeźnie nr 25, położonym na
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 343/2, o powierzchni
0,0890 ha. Ponieważ najemca jest długoletnim użytkownikiem tego lokalu
gmina proponuje przyznać w/w pierwszeństwo nabycia w drodze
bezprzetargowej. Przewodniczący Komisji poinformował, że działka o numerze
ewidencyjnym 343/2 nie posiada dostępu do drogi publicznej, w związku
z czym, przy sprzedaży lokalu użytkowego niezbędne jest ustanowienie
służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działkę nr 343/3.
Przewodniczący Komisji poinformował, że powyższy projekt uchwały był
omawiany na posiedzeniu Komisji, gdzie został zaopiniowany 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 XX/163/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego
własność Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Adn. 21
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń radny p. Józef
Kasperczak, który poinformował, że projekt uchwały dotyczy zgody na sprzedaż
budynków użyteczności publicznej – obecnej siedziby Urzędu Gminy Budzyń.
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0,0600 ha, przy ul. Lipowej 6 w Budzyniu. Przewodniczący Komisji
przypomniał, że obecnie rozbudowywany jest budynek, który przeznaczony jest
na nową siedzibę Urzędu Gminy. Po oddaniu do użytkowania powyższego
budynku działka o numerze ewidencyjnym 1051 stanie się zbędna Gminie
Budzyń.
Przewodniczący Komisji poinformował, że powyższy projekt uchwały był
omawiany na posiedzeniu Komisji, gdzie został zaopiniowany 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 XX/164/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
Adn. 22
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność
Gminy Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i
Finansów Rady Gminy Budzyń radny
p. Józef Kasperczak, który poinformował, że projekt uchwały dotyczy zgody na
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego na parterze budynku
mieszkalnego przy ul. W. Łokietka nr 25 w Budzyniu - w drodze przetargu
nieograniczonego. Powyższy lokal, o powierzchni użytkowej 45,16 m2 – składa
się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz posiada odpowiedni
udział w nieruchomości wspólnej, budynku gospodarczym i w działkach gruntu,
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 938/2, o powierzchni 0,0200 ha i 941/2
o powierzchni 0,1000 ha.
Przewodniczący Komisji poinformował, że najemca w/w lokalu zmarł. Z uwagi
na fakt, że pozostałe 3 lokale mieszkalne znajdujące się w tym budynku zostały
wcześniej sprzedane najemcom, najkorzystniejszą formą zagospodarowania tego
lokalu jest sprzedaż w drodze przetargu. Obecnie lokal jest wolny,
niezagospodarowany, co powoduje niszczenie zasobu.
Przewodniczący Komisji poinformował, że powyższy projekt uchwały był
omawiany na posiedzeniu Komisji, gdzie został zaopiniowany jednogłośnie
pozytywnie.
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w związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XX/165/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego
własność Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 18 do protokołu.
Adn. 23
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na ustanowienie
służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Budzyń, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 6, położonej
w obrębie Dziewoklucz.
Z wnioskiem o ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez w/w
działkę wystąpili Państwo Natalia i Krzysztof Walczak, właściciele
nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka 5/2, położonej w obrębie
Dziewoklucz. Działka ta nie posiada dostępu do drogi publicznej, a Państwo
Walczak w zakresie przejazdu i przechodu korzystają faktycznie z części działki
gminnej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 6, położonej w obrębie
Dziewoklucz.
Wójt Gminy stwierdził, że ustanowienie służebności potwierdza stan faktyczny
istniejący od wielu lat, w związku z czym zasadne jest podjęcie uchwały
w przedmiocie ustanowienia służebności gruntowej.
Również w tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń radny p. Józef Kasperczak,
który poinformował, że projekt powyższej uchwały był rozpatrywany na
posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię.
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 XX/166/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 19 do protokołu.
Adn. 24
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie

- 17 zmiany uchwały Nr XXXIII/237/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 stycznia
2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości na okres powyżej 3 lat.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i
Finansów Rady Gminy Budzyń radny
p. Józef Kasperczak, który poinformował, że ze względu na połączenie działek
o numerze ewid. 420/1 i numerze ewid. 413, stanowiących własność Gminy
Budzyń, położonych w obrębie Budzyń, w jeden nowy numer ewidencyjny
2298, zachodzi potrzeba dostosowania dotychczasowej uchwały do nowego
stanu ewidencyjnego. Proponowana zmiana dot. § 1, który otrzymuje
następujące brzmienie: „§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Budzyniu, na okres powyżej 3 lat,
na część działki o numerze ewidencyjnym 2298 o powierzchni 3,0239 ha,
położonej w obrębie Budzyń, stanowiącej własność Gminy Budzyń”.
Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt powyższej uchwały był
rozpatrywany na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał jednogłośnie pozytywną
opinię.
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 XX/167/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/237/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia
28 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 20 do protokołu.
Adn. 25
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie na czas nieokreślony, Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Budzyniu, nieruchomości zabudowanych, położonych
w Budzyniu i w Wyszynach.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
w posiadaniu Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu znajdują się
nieruchomości położone w Budzyniu przy ul. W. Łokietka 31 oraz
w Wyszynach 23. 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 w Budzyniu, proponuje się oddanie
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notarialnego, z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej. Proponowana
forma zawarcia umowy o ustanowienie prawa użytkowania daje jednostce
kultury określone gwarancje prawne pozwalające na aktywną kontynuację
działalności.
Po omówieniu powyższego głos zabrał Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń radny p. Józef
Kasperczak, który
poinformował, że projekt powyższej uchwały był
rozpatrywany na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał jednogłośnie pozytywną
opinię.
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 XX/168/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie na czas nieokreślony,
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Budzyniu, nieruchomości zabudowanych,
położonych w Budzyniu i w Wyszynach– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 21 do protokołu.
Adn. 26
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i
Finansów Rady Gminy Budzyń radny
p. Józef Kasperczak, który poinformował, że projekt uchwały dotyczy trzech
działek, stanowiących w terenie drogi, tj.: o nr 1329/3 o pow. 0,1400 ha
położonej w Budzyniu, o nr 71/ 4 o pow. 0,3776 ha położonej w Ostrówkach
oraz o nr 71/5 o pow. 0,0542 ha również położonej w Ostrówkach. Działki te
są obecnie własnością Skarbu Państwa. Przewodniczący Komisji poinformował,
że wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne Gminy
Budzyń powyższych dróg jest zasadne, aby uregulować ich stan własności, gdyż
zamieszkują przy nich mieszkańcy naszej Gminy.
Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt powyższej uchwały był
rozpatrywany na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał jednogłośnie pozytywną
opinię.
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 XX/169/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 22 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały majątkowej
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i
Finansów Rady Gminy Budzyń radny
p. Józef Kasperczak. W/w poinformował, że firma Relax Wind Park III spółka
z o.o. z
siedzibą w Warszawie, realizująca budowę wewnętrznej drogi
dojazdowej do obsługi farmy wiatrowej, wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie
przez Gminę Budzyń służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Budzyń, działka nr 489, położonej w obrębie Wyszyny, na
rzecz Spółki ENEA.
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że pozwoli to Spółce ENEA na wykonanie
wszelkich robót związanych z przebudową (skablowaniem) istniejącej linii
napowietrznej SN 15 kV, a po jej wybudowaniu, na korzystaniu przez
przedsiębiorcę z działek, w celu wykonywania niezbędnych robót, związanych
z eksploatacją, konserwacją, naprawą, remontami oraz usuwaniem awarii linii.
W/w poinformował, że służebność przesyłu zostanie ustanowiona za
odpowiednim wynagrodzeniem.
Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt powyższej uchwały był
rozpatrywany na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał jednogłośnie pozytywną
opinię.
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 XX/170/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 23 do protokołu.
Adn. 28
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny punkt obrad dot.
przedstawienia informacji o sposobie realizacji zadań oświatowych.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował , że pod
koniec każdego roku dyrektorzy szkół mają obowiązek przedstawienia Radzie
Gminy sprawozdań z działalności placówek na terenie Gminy Budzyń. Wójt
poinformował, że sprawozdania takie zostały przygotowane przez dyrektorów:
Szkoły Podstawowej w Budzyniu, Szkoły Podstawowej w Wyszynach oraz
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu.
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szkół za rok szkolny 2015/2016, z uwzględnieniem wyników sprawdzianów
końcowych uczniów.
Radni stwierdzili, że szczegółowo zapoznali się z poszczególnymi
sprawozdaniami, które otrzymali jako materiały na dzisiejszą Sesję i w dniu
dzisiejszym nie zgłaszają do nich uwag.
Sprawozdania z działalności oświatowej: Szkoły Podstawowej
w Budzyniu, Szkoły Podstawowej w Wyszynach oraz Gimnazjum w Budzyniu,
stanowią odpowiednio załączniki Nr: 24,25 i 26 do protokołu.
W tym punkcie Wójt Gminy zwrócił uwagę na zapowiadane zmiany
w oświacie, prosząc o śledzenie w mediach informacji na ten temat, aby można
było przedyskutować jej skutki bezpośrednio na naszym terenie.
Adn. 29
Przewodniczący obrad poinformował, że w tym punkcie zostaną
przedstawione informacje odnośnie złożonych oświadczeń majątkowych.
I tak, Przewodniczący obrad przedstawił pierwszą informację:
- Wojewody Wielkopolskiego o złożeniu przez Wójta Gminy Pana Marcina
Sokołowskiego i Przewodniczącego Rady pana Zenona Nowickiego swoich
oświadczeń majątkowych w terminie i bez stwierdzonych nieprawidłowości.
Pismo to stanowi zał. Nr 27 do protokołu.
Następnie informację w tym temacie
przedstawił Wójt Gminy, który
poinformował, że:
- Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i wszyscy kierownicy jednostek
samorządowych złożyli swoje oświadczenia majątkowe w terminie i bez
nieprawidłowości.
Pismo w tej sprawie stanowi zał. Nr 28 do protokołu.
Ostatnią informację w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący obrad
informując , że:
- wszyscy radni Rady Gminy Budzyń złożyli swoje oświadczenia majątkowe
w terminie i bez nieprawidłowości.
Pismo w tej sprawie stanowi zał. Nr 29 do protokołu
Wójt Gminy stwierdził, że nie otrzymano informacji w sprawie oświadczeń
majątkowych z Urzędu Skarbowego w Chodzieży, w związku z czym można
przyjąć, że wszystkie oświadczenia majątkowe są prawidłowe.
Adn. 30
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.
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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 zmniejszeniu dotacji celowej na 2016r.
- o kwotę 1.069,93 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu
realizowanych zadań,
- o kwotę 300,00 zł. w dziale 852, rozdziale 85215, paragrafie 2010 w celu
dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań ( wypłata
zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego zgodnie
z Prawem energetycznym),
o zwiększeniu dotacji celowej na 2016 r.
- o kwotę 1.750,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek
na ubezpieczenie zdrowotne , o których mowa w ustawie o pomocy
społecznej,
- W związku z realizacją zadań własnych
- zwiększono dochody własne o kwotę 179.100,- zł z następujących tytułów:
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2.700,- zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.500,- zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.000,- zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej – 300,- zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 19.000,- zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 4.000,- zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 35.000,-zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –
3.600,- zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 80.000,- zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 20.000,- zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –
10.000,- zł,
- zmniejszono przychody budżetu o kwotę 500.000,- zł z tytułu planowanych
do zaciągnięcia kredytów,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- działalność usługowa – 45.000,- zł,
- administracja publiczna – 210.000,- zł,
- szkoły podstawowe – 10.000,- zł,
- przedszkola – 15.000,- zł,
- domy pomocy społecznej – 11.000,- zł,
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składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego – 10.000,- zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej – 13.000,- zł,
- zmniejszono wydatki na realizację następujących zadań:
- drogi publiczne gminne – 316.500,-zł,
- gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność – 9.400,- zł,
- ochotnicze straże pożarne – 17,000,- zł,
- obsługa długu publicznego – 23.000,- zł,
- wspieranie rodziny – 18.000,-zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 30.000,- zł,
- gospodarka komunalna – 11.000,- zł,
- kultura fizyczna – obiekty sportowe – 210.000,- zł.
Pani Skarbnik poinformowała, że dokonuje się także zmian w planie
wydatków, polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami,
rozdziałami i paragrafami.
W/w poinformowała, że w wyniku przedstawionych zmian zwiększa się
dochody w budżecie Gminy na 2016 r. o kwotę 179.480,07,- zł, w wyniku czego
dochody Gminy ogółem wynoszą: 33.973.663,84 zł. oraz zmniejsza się wydatki
o kwotę 320.519,93,- zł , w wyniku czego wydatki Gminy ogółem wynoszą :
34.734.697,08 zł. Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy o kwotę 500.000,0,- zł
i ustala na kwotę 761.033,24 zł.
W tym miejscu głos zabrał radny p. Kazimierz Cembrowicz, który zwrócił
się z pytaniem, odnośnie możliwości kredytowych naszej gminy.
P. Skarbnik odpowiedziała, że obecnie jest to zadłużenie w wysokości około
4 mln. zł, co w stosunku do całego budżetu Gminy nie jest dużą kwotą i stanowi
11, 76 % budżetu. P. Skarbnik stwierdziła, że na własne inwestycje, nie objęte
WPF jest możliwość przeznaczenia około 1 mln zł.
Radny p. Kazimierz Cembrowicz przekazał w związku z tym swoją sugestię
odnośnie stadionu sportowego w Budzyniu, proponując pozostawić go w
obecnym stanie i przystąpić do budowy nowego stadionu w innym miejscu, wg
naszych założeń i potrzeb, inwestując przedsięwzięcie z budżetu gminy przez
kilka lat.
Radni nie ustosunkowali się do powyższej propozycji.
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 XX/171/2016 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 również omówiła p. Skarbnik Gminy,
która poinformowała, że konieczność zmian w WPF na lata 2016-2023 wynika
z zapisów podjętej w dniu dzisiejszym uchwały budżetowej. I tak:
W związku ze zmianami przedsięwzięć wprowadza się zmiany w wykazie
przedsięwzięć:
Gmina Budzyń podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego
w dniu 17 sierpnia 2016r. umowę o przyznanie pomocy finansowej na kwotę
320.758,- zł na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy
Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice”.
Gmina Budzyń podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego
w dniu 17 sierpnia 2016r. umowę o przyznanie pomocy finansowej na kwotę
1.279.411,- zł na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej na terenie
Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie”.
W związku z powyższym dokonano przeniesienia zadań z wydatków na
programy, projekty lub zadania pozostałe na wydatki na programy, projekty lub
zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których
mowa w ustawie o finansach publicznych.
Zmniejsza się wartość środków na realizację następujących zadań:
Wydatki majątkowe:
-„Przebudowa dróg gminnych w Budzyniu-os. Piaski Etap III – w roku 2016
o kwotę 100.000,- zł,
-„Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem
najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec” – w roku 2016 o kwotę 5.000,- zł,
- „Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu”
w roku 2016 o kwotę 210.000,- zł, w roku 2017 o kwotę 1.500.000,- zł.
Zwiększa się wartość środków na realizację następujących zadań:
- „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego
otoczenia we wsi Wyszynki” w roku 2016 o kwotę 5.000,- zł,
- „Przebudowa dróg gminnych w Budzyniu – oś. Piaski Etap III” – w roku 2017
o kwotę 200.000,- zł,
- „Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu”
w roku 2018 o kwotę 1.500.000,- zł,
- „Usprawnienie zarzadzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę
i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy
Budzyń” w roku 2016 o kwotę 200.000,- zł.
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Wydatki bieżące:
- Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu
gminy Budzyń” okres realizacji 2017-2019, wartość 750.000,- zł.
Wydatki majątkowe:
- „Budowa dróg gminnych Nr 201570P i 201560P w Budzyniu (ul. Parkowa,
Akacjowa, Klonowa i Wielkopolska)” okres realizacji 2016-2017, wartość
1.440.000,- zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, gdyż jedna osoba w tym miejscu
opuściła obrady. W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XX/172/2016 Rady
Gminy Budzyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Budzyń na lata 2016-2023– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 31 do protokołu.
Adn. 32
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radna p. Izabela Jenczyk, która przypomniała Wójtowi o konieczności
ustawienia w sołectwach słupów ogłoszeniowych.
Wójt Gminy odpowiedział, że zdaje sobie sprawę z potrzeby realizacji tego
zadania i stwierdził, że jest to temat do załatwienia na przyszły rok.
- Radny p. Krzysztof Kin prosił o zastanowienie się nad powołaniem
gospodarza obiektu sportowego w Wyszynach.
Wójt Gminy stwierdził, że jest to temat do przemyślenia.
- Przewodniczący obrad, który w tym miejscu przeczytał zaproszenie dla
radnych na Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej w Mrzeżynie.
Przewodniczący obrad poinformował, że w przypadku zainteresowania radnych
tematem należy zgłosić chęć uczestniczenia w turnieju do 20 stycznia 2017r.
Zaproszenie stanowi zał. Nr 32 do protokołu.
Adn. 33
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy Budzyń p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XX Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
(-Zenon Nowicki-)
Protokołowała
(- Damiana Jezierska-)

