P R O T O K O Ł Nr XXIV/ 2017
=====================================
z XXIV Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 16 lutego
2017 r. w sali obrad Urzędu Gminy Budzyniu - od godz. 1500 do godz. 1630.
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
- p. Marcin Sokołowski,
- Zastępca Wójta
- p. Piotr Jankowski,
- Sekretarz Gminy
- p. Ewa Kasperczak,
- Skarbnik Gminy
- p. Honorata Lisiecka,
- Zastępca Wójta
- p. Piotr Jankowski,
- Przewodnicząca Rady Powiatu
- p. Kinga Buszkiewicz,
- radny powiatowy
- p. Eugeniusz Koczorowski,
- redaktor prowadzący tygodnika
Chodzieżanin
- p. Bożena Wolska.
------------------------------------------------------------------------------------------------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. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
placówkach prowadzonych przez Gminę Budzyń.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/105/2016 Rady
Gminy Budzyń z dnia 01 marca 2016 r. w sprawie diet dla radnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Budzyń na 2017 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Budzyń w 2017 roku.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy
Budzyń z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej
jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej
statutu.
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Gminy Budzyń z dnia 04 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz określenie warunków wypłaty innych składników
wynagrodzenia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/150/2005
Rady Gminy Budzyń z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Zakładu Oświaty w Budzyniu do wydawania decyzji
administracyjnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do
samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół
podstawowych w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy
Budzyń na 2017 r.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zakończenie obrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXIV 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 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.
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zał. Nr 2 do protokołu.
Adn. 5
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji. Przewodniczący
obrad poinformował, że wnioski będzie można jeszcze przedstawić w pkt. 20
„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 grudnia 2016 r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 8
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który również
przedstawił
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 4 do
protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie radni przyjęli protokół z XXIII Sesji Rady Gminy
Budzyń, z dnia 28 grudnia 2016 r. – jednogłośnie.
Adn. 10
Przewodniczący obrad poinformował, że zostanie w tym punkcie
przedstawione sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Gminę Budzyń, za rok 2016.
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i przeanalizował Wójt Gminy Budzyń. W/w poinformował, że co roku, zgodnie
z Kartą Nauczyciela, dotychczasowy Gminny Zakład Oświaty, a obecnie
Centrum Usług Wspólnych, ma obowiązek przedkładać Radzie Gminy
zatwierdzone przez Wójta Gminy sprawozdanie za poprzedni rok, z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego, w szkołach prowadzonych przez Gminę Budzyń.
Wójt Gminy poinformował, że z analizy powyższego sprawozdania wynika, że
Gmina Budzyń zobowiązana jest, zgodnie z Kartą Nauczyciela, wypłacić
nauczycielom stażystom wynagrodzenie wyrównawcze za 2016 r.
Po przeanalizowaniu, sprawozdanie zostało przyjęte i stanowi zał. Nr 5 do
protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr XIV/105/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 01 marca 2016r.
W tym temacie głos zabrał Wójt Gminy, informując, że w 2017 r.
zmieniła się kwota bazowa, na podstawie której wyliczana jest miesięczna
maksymalna wysokość diety radnego w zależności od liczby mieszkańców.
W przypadku gmin do 15 tys. mieszkańców wyliczona kwota wynosi
1.342,07 zł.
Wójt poinformował, że aby dostosować wysokość diety Przewodniczącego
Rady Gminy Budzyń do obowiązujących przepisów proponuje się zmniejszyć
o kilka złotych obecnie obowiązującą dietę z 1.350,- zł do wysokości 1.342,- zł.
Również w tej sprawie wypowiedziała się Sekretarz Gminy
p. Ewa Kasperczak, informując, że wyliczenie maksymalnej miesięcznej
wysokości diety radnego wynika z : - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.),
- ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966 ze
zm.),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. nr 61,
poz. 710),
- ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r.
poz. 108).
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej propozycji, w związku z tym
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXIV/196/2017 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany Uchwały
Nr XIV/105/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 01 marca 2016r – jednogłośnie.

-5Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na 2017 r.
Szczegółowo punkt ten omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Budzyń p. Marian Bedyński, który przypomniał, że zgodnie ze
Statutem Gminy Komisja wykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady Gminy,
w zakresie i w formie wskazanej w uchwale Rady.
Przewodniczący Komisji poinformował, że zgodnie z powyższym zapisem na
ostatnim posiedzeniu Komisji został zaproponowany i zaakceptowany przez jej
członków plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na 2017 r.
Następnie w/w przedstawił proponowany plan pracy Komisji, stanowiący
załącznik do projektu uchwały, który wymaga uchwalenia przez Radę Gminy :
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BUDZYŃ
NA 2017 r.:
1. Do 01 maja 2017 r. kontrola wykonanych robót budowlanych
finansowanych ze środków Gminy Budzyń na zadanie pn.” Usprawnienie
zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i
przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu
Gminy Budzyń”.
2. W okresie do 01 czerwca 2017 r. – analiza dokumentów zgromadzonych
w związku z koniecznością wydania opinii w sprawie wykonania budżetu
za rok 2016.
3. Do 30 czerwca 2017 r. przedstawienie Radzie Gminy opinii dotyczącej
wykonania budżetu i wniosku w sprawie udzielenia bądź nie udzielania
absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń za 2016 r.
4. W okresie do 15 listopada 2017 r. – kontrola wykorzystania środków
finansowych:
- kontrola wydatków bieżących w ramach oświetlenia ulic, placów i
dróg,
- kontrola wydatków majątkowych – przebudowa drogi gminnej na
terenie Gminy Budzyń zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo
Budzyńskie.
5. Realizacja innych zadań zleconych przez Radę Gminy.
Radni nie zgłosili uwag do proponowanego planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Budzyń na 2017 r., w związku z czym przystąpiono do
głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
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Budzyń w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Budzyń na 2017 r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2017 roku.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt zobowiązuje Gminę do zapewnienia
opieki bezdomnym zwierzętom. Ustawa ta jednocześnie zobowiązuje Radę
Gminy do corocznego uchwalania do 31 marca Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program
ten wchodząc w życie zwiększa edukację społeczeństwa odnośnie problemu
bezdomnych zwierząt i ich niekontrolowanego rozmnażania.
W/w poinformował, że w br. szczególną uwagę zwraca się na zmniejszenie
niekontrolowanego rozmnażania psów i kotów, poprzez możliwość
dofinansowania sterylizacji i kastracji tych zwierząt.
Wójt Gminy poinformował również, że powyższy projekt uchwały podlegał
konsultacjom społecznym ogłoszonym Zarządzeniem Wójta Gminy Budzyń
z dnia 5 stycznia br. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach: od
10 stycznia do 25 stycznia 2017r. W terminie przeprowadzenia konsultacji nie
wpłynęła żadna negatywna opinia, w związku z czym należy uznać, że
przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych znajduje się na stanowisku
pracy pracownika ds. ochrony środowiska p. Łukasza Szczurka.
Wójt Gminy przypomniał, że Gmina Budzyń ma spisaną umowę ze
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie, prowadzonym przez
„VET-ZOO SERWIS” z siedzibą w Trzciance ul. M. Konopnickiej 62.
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 XXIV/198/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2017 roku
– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały
zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia
10 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki
organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu” oraz nadania jej
statutu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy przypominając, że
swoją uchwałą z dnia 10 sierpnia 2016 r. Rada Gminy Budzyń utworzyła
z dniem 1 stycznia 2017 r.
Centrum Usług Wspólnych, na bazie
dotychczasowego Gminnego Zakładu Oświaty. W załączniku do uchwały
określono m. innymi cele i zakres działania jednostki. Po faktycznym
rozpoczęciu działalności jako CUW tj. od 1 stycznia br. okazało się, że
placówka realizuje również wiele innych zadań, dotyczących obsługi
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, które należy dopisać do statutu
jednostki. Są to:
- prowadzenie obsługi kadrowej pracowników,
- prowadzenie dokumentacji emerytalno – rentowej pracowników,
- sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań statystycznych,
- zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ZUS pracowników,
- naliczanie i odprowadzanie należnych świadczeń na rzecz ZUS, US, PFRON.
Wójt Gminy poinformował, że oprócz wymienionych, do zadań CUW należą
także obowiązki będące zadaniami organu prowadzącego, a zlecone do
prowadzenia tej jednostce, które również należy dopisać do statutu, tj.
- rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz sporządzania
sprawozdania – zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela,
- organizacja dowozów uczniów do szkół,
- rozliczanie zwrotu kosztów dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do
przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizacje obowiązku szkolnego
lub obowiązku nauki, organizowanego przez rodziców, opiekunów lub
opiekunów prawnych,
- prowadzenie spraw związanych z realizacją i rozliczaniem programów
realizowanych przez obsługiwane placówki oświatowe,
- prowadzenie spraw w zakresie organizacji konkursów dla kandydatów na
stanowiska dyrektorów jednostek obsługiwanych,
- prowadzenie spraw w zakresie organizacji egzaminów nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- prowadzenie spraw związanych z realizowaniem obowiązku szkolnego i nauki
przez dzieci i młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Budzyń,
- prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników.
Na zakończenie tego tematu Wójt Gminy dodał, że należy dokonać także
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brzmieć zgodnie z uchwałą ”Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu”.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty,
Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń p. Mariusz
Ajchsztet, który poinformował, że projekt powyższej 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
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXIV/199/2017 Rady Gminy
Budzyń zmieniającą Uchwałę Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia
10 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki
organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu” oraz nadania jej
statutu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały oświatowej
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/186/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia
04 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz określenie warunków
wypłaty innych składników wynagrodzenia.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Kierownik Centrum Usług
Wspólnych p. Elżbieta Kapała, informując, że proponuje się wprowadzić
zmiany w załączniku do Uchwały Nr XXI/186/2009 Rady Gminy Budzyń
w powyższej sprawie, stanowiącym Regulamin, nadając § 4 ust. 1 następujące
brzmienie :
„ § 4 ust. 1. Za podstawę wyliczenia dodatku motywacyjnego w budżecie
szkoły przyjmuje się 15% średniego wynagrodzenia stażysty, o którym mowa
w Karcie Nauczyciela. Roczny fundusz na dodatek motywacyjny dla szkół
tworzy się w ramach planowanego funduszu na wynagrodzenia. Wysokość
środków to iloczyn 15% średniego miesięcznego wynagrodzenia stażysty
i liczby zatrudnionych nauczycieli, wg sprawozdania SIO, na dzień 30 września
poprzedniego roku, w przeliczeniu na pełne etaty i dodanie kwot dodatków
motywacyjnych przyznanych osobom, którym powierzono stanowiska
kierownicze przewidziane w statucie szkoły”.
P. Kierownik poinformowała, że powyższa propozycja zmienia zasady
naliczania dodatku motywacyjnego
i
porównuje go do średniego
wynagrodzenia stażysty, z korzyścią dla nauczycieli. Dzięki nowemu zapisowi
w Regulaminie pula środków na dodatki motywacyjne będzie wyższa, niż
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sprzyjały motywowaniu i nie były korzystne dla nauczycieli.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, przypominając, że zmiana
całości tego regulaminu uchwałą XX/157/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia
20 października 2016r. spowodowała decyzją Wojewody Wielkopolskiego
uznanie jej nieważności z przyczyn formalnych. Sytuacja ta sprawia, że
w dzisiejszym projekcie uchwały proponuje się wprowadzić tylko zmianę
konkretnego zapisu regulującego temat dodatku motywacyjnego - w § 4 ust. 1
załącznika do uchwały, który przedstawiła powyżej p. Kierownik CUW.
Również w tym temacie wypowiedział się Przewodniczący Komisji
Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń
p. Mariusz Ajchsztet, który poinformował, że projekt powyższej 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
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXIV/200/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/186/2009 Rady Gminy Budzyń
z dnia 04 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe 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. 16
Przewodniczący obrad przedstawił następny
projekt uchwały
oświatowej w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/150/2005 Rady Gminy
Budzyń z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika
Gminnego Zakładu Oświaty w Budzyniu do wydawania decyzji
administracyjnych.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówiła
Sekretarz
Gminy
p. Ewa Kasperczak, która poinformowała, że zgodnie z obecnie obowiązującymi
przepisami, świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, jakimi
są zasiłki szkolne i stypendia szkolne przyznaje Wójt Gminy, w formie decyzji
administracyjnych. W wyniku zmiany przepisów Wójt Gminy może upoważnić
do wydawania tych decyzji jedynie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
W związku z powstałą zmianą przepisów Gminny Zakład Oświaty, który
dodatkowo już przestał istnieć z dniem 1 stycznia br. nie może posiadać
upoważnienia do wydawania takich decyzji, co skutkuje koniecznością
uchylenia Uchwały Nr Uchwały Nr XXI/150/2005 Rady Gminy Budzyń z dnia

- 10 29 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zakładu
Oświaty w Budzyniu do wydawania decyzji administracyjnych.
Również w tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń
p. Mariusz Ajchsztet, który poinformował, że projekt powyższej 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
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXIV/201/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/150/2005 Rady Gminy Budzyń
z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego
Zakładu Oświaty w Budzyniu do wydawania decyzji administracyjnych jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały oświatowej
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do
nowego ustroju szkolnego.
Do szczegółowego omówienia powyższego projektu uchwały przystąpił
Wójt Gminy, informując, że przyszedł taki moment, gdy Rada Gminy musi
zadecydować o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjum do
nowego ustroju szkolnego, zgodnie z reformą oświatową wprowadzoną ustawą przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Ustawą tą następuje
likwidacja gimnazjów i powstanie z dniem 1 września 2017r. ośmioletniej
szkoły podstawowej.
Wójt Gminy stwierdził, że wprawdzie ustawa dopuszcza możliwości przyjęcia
różnych wariantów przekształcenia szkół, jednakże w mniejszych gminach,
takich jak Gmina Budzyń, tych wariantów jest niewiele.
Wójt Gminy poinformował, że przeprowadzono konsultacje z dyrektorami szkół
podstawowych i gimnazjum oraz szczegółową analizę sytuacji w szkolnictwie
w naszej Gminie, w wyniku czego wypracowano następujące propozycje:
- Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu włącza się do
Szkoły Podstawowej w Budzyniu,
- Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu zakończy
działalność z dniem 31 sierpnia 2017r.
Następnie Wójt Gminy omówił załączniki do projektu uchwały tj.
- Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Budzyń, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych

- 11 prowadzonych przez Gminę Budzyń, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31
sierpnia 2019 r.,
- Plan sieci prowadzonych przez Gminę Budzyń klas dotychczasowego
publicznego gimnazjum prowadzonego w szkole podstawowej oraz granice
obwodu klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Budzyń
na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
- Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Budzyń, a także granice obwodów publicznych
ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Budzyń na okres
od dnia 1 września 2019 r.
Wójt Gminy poinformował, że ponieważ nie zmienia się sieć szkół
podstawowych w naszej gminie, dlatego też granice ich obwodów pozostają bez
zmian, co wyrażone jest w załącznikach do projektu uchwały.
Wójt Gminy wyjaśnił, że w związku z powyższymi zmianami, z dniem
1 września 2017r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Budzyniu staje się
Dyrektorem Gimnazjum, a obecny Dyrektor Gimnazjum Zastępcą Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Budzyniu.
Wójt Gminy oznajmił, że zgodnie z obowiązującą procedurą, podjętą
w dniu dzisiejszym uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego należy przedłożyć do
zaopiniowania Kuratorowi Oświaty oraz
organizacjom związkowym
zrzeszającym nauczycieli. Przy czym tylko opinia Kuratorium jest wiążąca dla
Gminy.
Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z procedurą, po otrzymaniu pozytywnej
opinii Kuratora Oświaty, Rada Gminy do 31 marca 2017r. podejmuje uchwałę
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego
ustroju szkolnego.
Również w tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń
p. Mariusz Ajchsztet, który poinformował, że projekt powyższej uchwały był
szczegółowo omawiany, analizowany i przedyskutowany na posiedzeniu
Komisji, przy obecności zaproszonych dyrektorów szkół z naszej gminie
i ostatecznie zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Po omówieniu powyższego tematu głos zabrał radny p. Józef Kasperczak,
który ponowił pytanie zadane na powyższej Komisji, odnośnie nazwy szkoły na
końcowym świadectwie uczniów zaczynających naukę w gimnazjum, które
faktycznie po 1 września 2017r. nie będzie już istnieć.
Wójt Gminy odpowiedział, że Jego zdaniem będzie to świadectwo ukończenia
klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Budzyniu.
Ostatecznie zarówno Wójt Gminy jak i Kierownik CUW oznajmili, że wiele
kwestii zawiązanych z reformą oświatową, w tym również temat zadany przez

- 12 radnego p. Józefa Kasperczaka, wymaga rozstrzygnięcia przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej.
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 XXIV/202/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego - stosunkiem głosów: „za” – 13
radnych, „wstrzymał się od głosu” – 1 radny. W tym miejscu głos zabrał radny
p. Jarosław Dajczak , który poinformował, że „wstrzymał się od głosu” przy
głosowaniu za podjęciem powyższej uchwały, gdyż w ten sposób chce wyrazić
sprzeciw wprowadzanym zmianom w oświacie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały oświatowej
w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
kryteriów.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Kierownik CUW p. Elżbieta
Kapała, która poinformowała, że konieczność podjęcia tej uchwały wynika
z potrzeby dostosowania dotychczasowej uchwały w powyższej sprawie do
obecnie obowiązujących przepisów prawa.
W/w poinformowała, że zgodnie z obecnie obwiązującymi przepisami
Rada Gminy upoważniona jest, jako organ prowadzący, do określenia kryteriów
naboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych branych pod
uwagę w drugim etapie, tzw. „kryteriów gminnych”, w przypadku
równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu, w sytuacji kiedy przedszkole
nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Pani Kierownik poinformowała, że zgodnie z przepisami prawa temat
dotyczy również kandydatów do publicznej szkoły podstawowej do kl. I,
zamieszkałych poza obwodem, którzy mogą być przyjęci do kl. I, po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa
nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane
pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem
zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz
lokalnych potrzeb społecznych. W/w poinformowała , że organ prowadzący
podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu

- 13 rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do
potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
Również w tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń
p. Mariusz Ajchsztet, który poinformował, że projekt powyższej uchwały był
szczegółowo 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 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXIV/203/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
kryteriów – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła p. Skarbnik Gminy, informując
o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy wprowadzić do budżetu
Gminy na 2017 r. W/w poinformowała, że wpłynęły na to następujące fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Ministra Finansów informację o ostatecznej
kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. zmniejszając jej kwotę
o 32.378,- zł.
W związku z powyższym zmniejszono wydatki o kwotę 32.378,- zł na
realizację następujących zadań:
- szkoły podstawowe – 22.974,- zł,
- gimnazja – 9.404,- zł.
- W związku z realizacją zadań własnych:
- zwiększono dochody własne o kwotę 62.000,- zł z następujących tytułów:
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 32.000,- zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20.000,- zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej – 10.000,- zł,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 30.000,- zł,
- domy pomocy społecznej – 5.000,- zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 7.000,- zł,
- kultura fizyczna – pozostała działalność– 20.000,- zł.

- 14 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 i wydatki w budżecie Gminy na
2017 r. o kwotę 29.622,- zł, w wyniku czego łączna kwota dochodów Gminy
ogółem wynosi: 34.454.430,- zł, natomiast łączna kwota wydatków Gminy
ogółem wynosi : 36.882.498,24 zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr XXIV/204/2017 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 20
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radny p. Jarosław Dajczak zwrócił się w imieniu nauczycieli z pytaniem, czy
Gmina Budzyń będzie wprowadzać kryteria, które będą brane pod uwagę przy
ewentualnych zwolnieniach nauczycieli, wynikających z reformy oświatowej.
W tym temacie głos zabrał Wójt Gminy, informując, że w zasadzie prawo
oświatowe reguluje działania w zakresie wolnych etatów. Pozostałe kwestie
zależą od wizji działania placówki przyjętej przez jej dyrektora.
Radny p. Krystian Ograbek przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu Komisji
Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Budzyniu zapewnił, że w ciągu najbliższych
dwóch lat nie przewiduje istotnych zmian w zakresie zatrudnienia.
- Przewodnicząca Rady Powiatu i jednocześnie Dyrektor Gimnazjum
p. Kinga Buszkiewicz wypowiedziała się w powyższym temacie stwierdzając,
że podjętą w dniu dzisiejszym uchwałą Rady Gminy nauczyciele Gimnazjum
nie będą od 1 września 2017r. pracownikami likwidowanej placówki, lecz
automatycznie nauczycielami nowo powstałej placówki oświatowej, do której
włączone są klasy Gimnazjum. Sytuacja ta, zdaniem w/w jest pozytywna dla
nauczycieli Gimnazjum.
- P. Kinga Buszkiewicz odniosła się także do zadanego wcześniej pytania przez
radnego p. Józefa Kasperczaka, stwierdzając, że Jej zdaniem świadectwo
uczniów uczących się obecnie w Gimnazjum, będzie świadectwem ukończenia
Gimnazjum, w Szkole Podstawowej w Budzyniu na zasadach Gimnazjum,
z podpisem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzyniu.
- P. Kinga Buszkiewicz w tym miejscu zwróciła uwagę na małą ilość ścieżek
rowerowych na terenie Gminy Budzyń, zwracając się jednocześnie z często

- 15 ponawianym pytaniem przez św. radnego p. Kazimiera Cembrowicza,
o możliwość wybudowania takiej ścieżki przy drodze do Dziewoklucza.
Wójt Gminy odpowiedział, że na problemy z realizacją powyższego zadania
nakłada się wiele spraw. Pierwszym problemem jest brak własności Gminy
Budzyń zarówno do drogi - jest to droga powiatowa jak i do pasa lasu, który
stanowi własność Nadleśnictwa Podanin. Z Nadleśnictwem tym wielokrotnie
prowadzone były rozmowy w tej sprawie. Złożony wniosek o dofinansowanie
tej inwestycji ze środków unijnych jest ciągle nierozpatrywany. Zdaniem Wójta
Gminy ścieżki rowerowe w gminach ościennych powstały dzięki tamtejszemu
ukształtowaniu terenu i wykorzystaniu środków unijnych z programów,
z których nasza gmina nie ma szans skorzystać. Wójt Gminy mimo wszystko
stwierdził, że ma nadzieję, że prowadzone rozmowy w tej sprawie dadzą szansę
na budowę ścieżki rowerowej chociaż do samego Dziewoklucza.
- Radny p. Józef Kasperczak zwrócił się z pytaniem, czy rozpoczęły się już
przygotowania do realizacji projektu oświetlenia deptaka od ul. Rogozińskiej do
os. Kwiatowego.
Wójt Gminy odpowiedział, że obecnie nic się w tym temacie nie realizuje.
- Radny p. Józef Kasperczak zwrócił się również z pytaniem o losy
wydzielonych działek w rejonie ul. Leśnej w Budzyniu, na podstawie zmiany
planu zagospodarowania przestrzennego. W/w radny zastanawiał się, czy
powyższe działki są np. dzierżawione, i czy pobierane są za nie jakieś opłaty.
Wójt Gminy odpowiedział, że rozezna się w powyższym temacie i wyjaśni
sprawę na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń.
- Radny p. Józef Kasperczak stwierdził, że zaobserwował przy drogach naszej
gminy ustawione tablice informacyjne i reklamy, za które, zdaniem radnego
ich właściciele powinni być zobowiązani uiszczać opłaty.
Wójt Gminy odpowiedział, że to Rada Gminy ustala takie opłaty.
Przewodniczący obrad poinformował, że temat ten zostanie omówiony na
najbliższym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady
Gminy Budzyń.
Adn. 21
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXIV Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący
Rady Gminy Budzyń
( - Zenon Nowicki - )
Protokołowała:
(- Damiana Jezierska -)

