P R O T O K O Ł Nr XXII/ 2016
=====================================
z XXII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 13 grudnia
2016r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu - od godz. 1500 do
godz. 1600.
W Sesji uczestniczyło 14 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,
- Sekretarz Gminy Budzyń
- p. Ewa Kasperczak,
- 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 poprzedniej Sesji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/205/2009
Rady Gminy Budzyń z dnia 04 czerwca 2009r. w sprawie nadania Statutu
Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i
tryb korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum im. Powstańców
Wielkopolskich w Budzyniu oraz ustalenia cennika za korzystanie z hali.
12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez inny organ niż
jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Budzyń z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2017rok.

-215. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2018.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2016r.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zakończenie obrad.
-------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXII 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
14 radnych, co obecnie 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. 18
„Wolne głosy i wnioski”.
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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.
Adn. 7
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
21 listopada 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 XXI Sesji Rady Gminy Budzyń,
z dnia 21 listopada 2016r. – jednogłośnie.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXIV/205/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 04 czerwca
2009r. w sprawie nadania Statutu
Gminnemu Zakładowi Wodociągów
i Kanalizacji w Budzyniu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
w wyniku zmiany ustawy o finansach publicznych dot. centralizacji podatku
VAT, nastąpiła konieczność uregulowań statutowych zakładu budżetowego,
jakim jest GZWiK. Wójt Gminy poinformował, że uregulowania te dotyczą
zasad ustalania i przekazywania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
środków finansowych wynikających z rozliczenia VAT-u. Są to sprawy
proceduralne.
Po omówieniu powyższego projektu uchwały głos zabrał Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń radny
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projektem budżetu na 2017r. Komisja również zajmowała się omawianiem
powyższego projektu uchwały, opiniując go jednogłośnie pozytywnie. W/w
stwierdził, że podjęcie powyższej uchwały wynika z potrzeby dostosowania jej
do znowelizowanej ustawy.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXII/181/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/205/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia
04 czerwca 2009r. w sprawie nadania Statutu
Gminnemu Zakładowi
Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z hali sportowej
przy Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu oraz ustalenia
cennika za korzystanie z hali.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
konieczność podjęcia powyższej uchwały również wynika z wdrożenia
centralizacji podatku od towarów i usług Gminy Budzyń. W związku z tym
faktem konieczne jest ubruttowienie stawek wynajmu hali sportowej dla innych
osób i zorganizowanych grup poza uczniami z tego Gimnazjum. Niezbędne jest
również określenie godzin wynajmu hali sportowej na cele inne niż statutowe
Gimnazjum.
Po omówieniu powyższego projektu uchwały głos zabrał Zastępca
Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu
i Turystyki Rady Gminy Budzyń radny p. Mariusz Ajchsztet, który
poinformował, że tak jak w przypadku poprzedniej uchwały, przy prowadzeniu
prac nad projektem budżetu na 2017r. Komisja również zajmowała się
omawianiem powyższego projektu uchwały, opiniując go jednogłośnie
pozytywnie. W/w stwierdził, że również podjęcie powyższej uchwały wynika
z potrzeby dostosowania jej do znowelizowanej ustawy.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXII/182/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z hali
sportowej przy Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu oraz
ustalenia cennika za korzystanie z hali – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych
prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz
trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania udzielonej dotacji.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że
w wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty należy dostosować
i uaktualnić uchwałę podjętą w 2015r. w powyższej sprawie do nowych
zapisów ustawy.
Wójt Gminy przypomniał, że w naszej gminie działa niepubliczne przedszkole,
a zgodnie z ustawą o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres
kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych jednostek
oświatowych, prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu
terytorialnego. Powoduje to również konieczność dokonania zmiany treści
składanych wniosków przez podmioty dotowane, w celu uzyskania danych
niezbędnych do naliczania dotacji.
Po omówieniu powyższego projektu uchwały głos zabrał Zastępca
Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu
i Turystyki Rady Gminy Budzyń radny p. Mariusz Ajchsztet, który
poinformował, że tak jak w przypadku poprzednich uchwał przy prowadzeniu
prac nad projektem budżetu na 2017r. Komisja również zajmowała się
omawianiem powyższego projektu uchwały, opiniując go jednogłośnie
pozytywnie. W/w stwierdził, że również podjęcie powyższej uchwały wynika
z potrzeby dostosowania jej do znowelizowanej ustawy.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek
oświatowych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu
terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie
Gminy Budzyń.
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p. Piotr Jankowski informując, że ze względu na prowadzoną rozbudowę sieci
przyłączy światłowodowych, które prawdopodobnie będą umieszczane przy
drogach, proponuje się wprowadzenie minimalnej opłaty za zajęcie pasa
drogowego w tym zakresie, w wysokości 50,- zł. W/w poinformował, że niska
stawka ma na celu zmobilizowanie firm, w tym m. innymi firmy ASTA-NET,
do budowy sieci internetowych na terenie wszystkich wsi w naszej gminie.
Zastępca Wójta poinformował, że jest to jedyna zmiana w stosunku do uchwały
w powyższej sprawie z 2014r. Jednocześnie proponuje się , aby uchwała
z 2014r. straciła moc, tak aby obowiązywała tylko jedna uchwała w sprawie
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie
Gminy Budzyń.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXII/184/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na
terenie Gminy Budzyń - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówiła
Sekretarz
Gminy
p. Ewa Kasperczak informując, że zgodnie z art. 5 ustawy o działalności
pożytku publicznego jednostki samorządu terytorialnego realizują działalność
w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, w zakresie odpowiadającym zadaniom tych
organów.
P. Sekretarz Gminy poinformowała, że obowiązek uchwalania rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wynika z art. 5a ust. 1
w/w ustawy. Program ten stanowi podstawę do dysponowania środkami
publicznymi przeznaczonymi na wykonywanie zadań Gminy, które mają być
powierzone organizacjom do realizacji.
Sekretarz Gminy przypomniała, że przed podjęciem dzisiejszej uchwały
należało przeprowadzić konsultacje społeczne odnośnie powyższego Programu
na 2017 rok.
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„Programu” zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 1185/2016
Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 października 2016r., w formie pisemnej,
poprzez zamieszczenie projektu „Programu” w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Gminy Budzyń oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Budzyń. Termin rozpoczęcia konsultacji wyznaczono na
dzień 8 listopada 2016 r., a termin zakończenia na dzień 28 listopada 2016r.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga dotycząca
konsultowanego projektu uchwały.
Protokół z przeprowadzonych konsultacji, z dnia 28 listopada 2016r. stanowi
zał. Nr 9 do protokołu.
Po omówieniu powyższego projektu uchwały głos zabrał Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń radny
p. Józef Kasperczak, który poinformował, że przy prowadzeniu prac nad
projektem budżetu na 2017r. Komisja również zajmowała się omawianiem
powyższego projektu uchwały, opiniując go jednogłośnie pozytywnie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 14
radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXII/185/2016 Rady Gminy
Budzyń w sprawie Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2017 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 15 i 16
Przewodniczący obrad przedstawił dwa następne, współistniejące ze
sobą projekty uchwał:
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2017,
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2017-2018.
Powyższe projekty uchwał w imieniu Pełnomocnika Wójta ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii śp. p. Kazimierza
Cembrowicza omówił Wójt Gminy Budzyń. W/w omawiając powyższe
Programy zwrócił uwagę na fakt, że zawarte w nich treści zazębiają się, tworząc
jedną całość w profilaktyce i w walce z uzależnieniami na terenie naszej gminy.
Wójt Gminy przedstawił proponowane w załączniku do pierwszego projektu
uchwały zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2017r.
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Budzyń będzie realizować kierunek działań wytyczony przez radnego
śp. p. Kazimierza Cembrowicza, który prowadził temat profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień z dużym zaangażowaniem i sukcesem.
Wójt Gminy stwierdził, że Gmina Budzyń postara się nie zaprzepaścić lat
pracy w/w i kontynuować realizację Programów z takim samym sukcesem.
Radni po wysłuchaniu powyższego nie zgłosili uwag, uważając za
celowe wszelkie działania w temacie walki z uzależnieniami.
W związku z powyższym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało
udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto następujące uchwały :
- Nr XXII/186/2016 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
– jednogłośnie,
- Nr XXII/187/2016 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2018 – jednogłośnie.
Uchwały stanowią odpowiednio zał. Nr 11 i 12 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówiła
Skarbnik
Gminy
p. Honorata Lisiecka, która poinformowała o zakresie zmian w budżecie Gminy,
które należy wprowadzić do budżetu Gminy na 2016 r. W/w oznajmiła, że
wpłynęły na to następujące fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o zwiększeniu dotacji:
- w kwocie 25.000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań
wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego
2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- w kwocie 226.000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań
wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o
świadczeniach
rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia
składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
- Gmina Budzyń podpisała Umowę Dotacji Nr 285/U/400/867/2016
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „ Plan gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Budzyń na lata 2016-2010” na kwotę 8.856,- zł,
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- zwiększono dochody własne o kwotę 43.403,- zł z następujących tytułów:
- wpływy z tytułu sprzedaży – 10.000,- zł,
- wpływy z usług – 1.500,- zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.400,- zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 10.000,- zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –
4.000,- zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 3,- zł,
- darowizny – 2.500,- zł,
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
10.000,- zł,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10.000,- zł,
- ochotnicze straże pożarne – 1.500,- zł,
- domy pomocy społecznej – 19.903,- zł,
- pozostała działalność – 2.000,- zł,
- gospodarka odpadami – 10.000,- 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 i wydatki w budżecie Gminy na 2016 r. o kwotę 303.259,- zł,
w wyniku czego dochody Gminy ogółem wynoszą: 34.736.775,13 zł natomiast
wydatki wynoszą: 35.497.808,37 zł.
W tym miejscu głos zabrał radny p. Józef Kasperczak, który zwrócił się
z pytaniem, na jaki cel przeznaczona jest kwota 500.000,- zł zapisana
w projekcie uchwały jako - dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów
publicznych.
Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi, że kwota ta dotyczy zaciągniętej pożyczki
na oczyszczalnię ścieków.
Radny p. Józef Kasperczak przyjął powyższe wyjaśnienia do wiadomości.
Radni nie zgłosili innych uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXII/188/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.

- 10 Adn. 18
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Przewodniczący obrad przedstawił Postanowienie Nr 47/2016 Komisarza
Wyborczego w Pile z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wygaśnięcia mandatu
radnego Rady Gminy Budzyń. W treści Postanowienia stwierdza się
wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Budzyń Kazimierza Cembrowicza
w okręgu wyborczym nr 8, wskutek śmierci. Powyższe Postanowienie stanowi
zał. Nr 14 do protokołu.
Przewodniczący obrad poprosił Komisję Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych,
Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń, aby po zakończeniu obrad odbyła
spotkanie, w celu wyboru spośród siebie Przewodniczącego i ewentualnie
Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Adn. 19
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy Budzyń radny p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne
obrady i zakończył kolejną XXII Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
(-Zenon Nowicki-)
Protokołowała
(- Damiana Jezierska-)

