P R O T O K O Ł Nr XXV/ 2017
=====================================
z XXV Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 30 marca
2017 r. w sali obrad Urzędu Gminy Budzyń - od godz. 1400 do godz. 1700.
W Sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 94 % ogółu, zgodnie z listą
obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli :
- Wójt Gminy
- p. Marcin Sokołowski,
- Zastępca Wójta Gminy
- p. Piotr Jankowski,
- Sekretarz Gminy
- p. Ewa Kasperczak,
- Skarbnik Gminy
- p. Honorata Lisiecka,
- Kierownik GOPS w Budzyniu
- p. Magdalena Gokiert-Kabat,
- Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Budzyniu - p. Dorota Wierzbińska,
- redaktor Tygodnika Chodzieżanin
- p. Bożena Wolska.
------------------------------------------------------------------------------------------------PORZĄDEK OBRAD :
1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie protokołu Gminnej Komisji Wyborczej w Budzyniu
z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Budzyń, a następnie
złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.
3. Sprawy regulaminowe.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski.
6. Wnioski i interpelacje radnych.
7. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy w okresie
międzysesyjnym.
9. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości (Wyszyny).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
(Prosna).
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie służebności gruntowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

-216. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2017-2023.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.
19. Przedstawienie sprawozdania za 2016r. z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z realizacji
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.
20. Złożenie sprawozdań ze swojej pracy w 2016r. przez :
- Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń,
- Komisję Statutowo – Samorządową, Prawa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Budzyń,
- Komisję Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady
Gminy Budzyń,
- Komisję Rewizyjną Rady Gminy Budzyń.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zakończenie obrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXV Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki, który powitał radnych oraz
zaproszonych gości.
Adn. 2
Przewodniczący obrad przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad
poprosił o wystąpienie zaproszoną na dzisiejszą Sesję – Przewodniczącą
Gminnej Komisji Wyborczej w Budzyniu p. Dorotę Wierzbińską.
Przewodnicząca GKW odczytała protokół Komisji z dnia 26 lutego 2017 r.,
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Budzyń, spowodowanych
śmiercią radnego p. Kazimierza Cembrowicza, w wyniku których na radną Rady
Gminy Budzyń
wybrana została p. Marzena Walczak. Następnie
Przewodnicząca GKW wręczyła radnej zaświadczenie Gminnej Komisji
Wyborczej w Budzynu o wyborze na radną Gminy Budzyń. Zaświadczenie
stanowi zał. Nr 2 do protokołu.
Po wręczeniu powyższego zaświadczenia Przewodniczący Rady Gminy
p. Zenon Nowicki przeczytał rotę ślubowania radnego, a radna p. Marzena
Walczak przyjęła ją słowem „ślubuję”.
Od tego momentu radna p. Marzena Walczak rozpoczęła sprawowanie mandatu
radnego Rady Gminy Budzyń.
Rota ślubowania stanowi zał. Nr 2a do protokołu.
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Przewodniczący obrad wrócił do realizacji porządku obrad
i poinformował, że w posiedzeniu bierze udział 14 radnych, co stanowi 94 %
ogółu, w związku z czym Sesja może obradować i podejmować uchwały.
Adn. 4
W tym punkcie Przewodniczący obrad przedstawił dzisiejszy porządek
obrad, który stał się obowiązujący na dzisiejszej Sesji.
Adn. 5
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy Budzyń, który przedstawił
informację z realizacji wniosków głoszonych podczas obrad XXIV Sesji Rady
Gminy Budzyń, z dnia 16 lutego 2017 r.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji, która stanowi zał. Nr 3 do
protokołu.
Adn. 6
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji. Przewodniczący
obrad poinformował, że wnioski będzie można jeszcze zgłaszać w pkt. 21
„Wolne głosy i wnioski”.
Adn. 7
W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący obrad 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 4 do
protokołu.
Adn. 8
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
16 lutego 2017 r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
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Następnie głos zabrał Wójt Gminy Budzyń, 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 5 do
protokołu.
Adn. 10
W tym punkcie radni przyjęli protokół z XXIV Sesji Rady Gminy
Budzyń, z dnia 16 lutego 2017 r. – jednogłośnie.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju
szkolnego.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, przypominając, że
zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy oświatowej, na ostatniej Sesji Rady
Gminy podjęta została uchwała intencyjna w sprawie projektu dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Uchwała
ta została przekazana do zaopiniowania przez Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty w Poznaniu. Również zgodnie z procedurą, po uzyskaniu pozytywnej
opinii Kuratora, do dnia 31 marca br. winna być podjęta uchwała w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju
szkolnego. Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z tą uchwałą Gimnazjum im.
Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu włącza się do Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu, na następujących warunkach:
1) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu rozpocznie
działalność z dniem 1 września 2017 r.,
2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kotarbińskiego
w Budzyniu rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,
3) Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu zakończy
działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.
Następnie głos zabrał Przewodniczący obrad, przedstawiając pozytywną
opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o projekcie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Wydana opinia
stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XXV/205/2017 Rady Gminy Budzyń w sprawie dostosowania sieci szkół

-5podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego – stosunkiem głosów:
„za”- 13 radnych, „wstrzymał się od głosu” – 1 radny.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Po podjęciu powyższej uchwały kilka słów komentarza wyraził Wójt
Gminy, stwierdzając, że nie jest szczególnym zwolennikiem obecnej reformy
oświatowej, której konsekwencją jest podjęta dzisiaj uchwała. Zdaniem Wójta
Gminy przyszłość pokaże, czy reforma przyniosła pozytywne zmiany.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił
projekt uchwały majątkowej
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
nastąpiło zainteresowanie ze strony właścicieli sąsiednich nieruchomości
nabyciem działek nr 237/4 o pow. 0,0839 i nr 237/5 o pow. 0,1280 ha,
położonych w Wyszynach, stanowiących własność Gminy Budzyń.
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 szczegółowo omawiany
i analizowany na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał jednogłośną akceptację
radnych.
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 XXV/206/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały majątkowej
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
również nastąpiło zainteresowanie nabyciem działek nr 144/7 o pow. 0,1105 ha
i nr 144/8 o pow. 0,0800 ha, położonych w Prośnie, stanowiących własność
Gminy Budzyń. Wójt Gminy poinformował, że nabyciem powyższych działek
zainteresowani są mieszkańcy miejscowej wsi, w celu przeznaczenia ich pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
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 szczegółowo omawiany
i analizowany na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał jednogłośną akceptację
radnych.
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z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXV/207/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały majątkowej
zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
gruntowej.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
przedmiotem niniejszej uchwały jest zmiana uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie służebności gruntowej, tj. przejazdu i przechodu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Budzyń, oznaczonej ewidencyjnie
jako działka nr 6, położonej w obrębie Dziewoklucz. Zmianie uległ zapis
odnośnie ustanowienia służebności gruntowej na całej szerokości pasa działki,
poprzez jego zmniejszenie do 4 m, z uwagi na korzystanie przez właścicieli
działki nr 5/2 tylko z części tego pasa. Pozostałe zapisy wcześniej podjętej
uchwały pozostają bez z mian.
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 szczegółowo omawiany
i analizowany na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał jednogłośną akceptację
radnych.
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 XXV/208/2017 Rady Gminy
Budzyń zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
zgodnie z obowiązującymi przepisami Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Budzyniu w dniu 31 stycznia 2017 r. złożył wniosek
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków oraz pozostałych opłat.

-7Wniosek ten stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
zaproszony na
posiedzenie Komisji Kierownik Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu p. Janusz Geisler po omówieniu
kalkulacji kosztów eksploatacji urządzeń wodnych przedstawił propozycje taryf
dla zaopatrzenia w wodę i za odprowadzanie ścieków na okres od 15.04.2017 r.
do 14.04.2018 r. Propozycje taryf przedstawione są w cenach netto za 1 m ³,
przy wskaźniku wzrostu ceny wody o około 3 % i za odbiór ścieków o około
10 %, w stosunku do 2016 r. Przewodniczący Komisji poinformował, że po
przeprowadzonej dyskusji poniższe taryfy zostały przez Komisję zaopiniowane
pozytywnie. Propozycje cen za wodę i za odprowadzanie ścieków są
następujące:
1. Taryfy dla pobierających wodę :
a/ wykorzystywana na cele bytowe gospodarstw domowych
za 1 m³ - 2,57 zł. netto, plus należny podatek VAT,
b/ wykorzystywana na pozostałe cele
za 1 m³ - 4,11 zł. netto, plus należny podatek VAT,
2/ Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków :
a/ za ścieki socjalno – bytowe
za 1 m³ - 4,44 zł. netto, plus należny podatek VAT,
b/ za ścieki od pozostałych odbiorców
za 1 m³ - 5,06 zł. netto, plus należny podatek VAT.
Przewodniczący Komisji poinformował, że na posiedzeniu Komisji
Kierownik GZWiK dla porównania przedstawionych propozycji przedstawił
również ceny za wodę i za odprowadzenie ścieków, występujące w gminach
ościennych, które w większości okazały się wyższe.
Radni po wysłuchaniu przedstawionych
propozycji cen za wodę
i za odprowadzanie ścieków nie zgłosili innych propozycji, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXV/209/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.
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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 Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o przyznaniu dotacji celowych w kwocie:
- 693.445,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu
wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019” realizacji zadania „Budowa dróg gminnych nr
201570P i 201560P w Budzyniu ( ulice: Parkowa, Akacjowa, Klonowa
i Wielkopolska). W związku ze zmianą zmniejszono przychody budżetu
z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 693.445,- zł.
- 302.388,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie
wychowania przedszkolnego za okres od stycznia do grudnia 2017 r.
W budżecie gminy była zaplanowana dotacja w wysokości 412.104,- zł.
Różnica na minus wynosi 109.716,- zł. W związku ze zmianą przepisów
oświatowych dotacja została przyznana na dzieci w wieku od 2,5 roku do 5
lat. Dzieci w wieku 6 lat zostały ujęte w przyznanej subwencji oświatowej.
- 26.544,- zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc
Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”.
- 17.430,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od czerwca br.
- Gmina Budzyń otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
informacje
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację
przedsięwzięć w kwocie:
- 24.000,- zł na „Doposażenie Koła Pszczelarzy na terenie Gminy Budzyń
poprzez zakup pokarmu dla pszczół oraz drzewek miododajnych,
- 45.000,- zł na „Budowę ścieżki edukacyjnej ”Na tropie przyrody”
w leśnictwie Budzyń”.
- Gmina Budzyń podpisała umowę z Województwem Wielkopolskim
o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 43.641,- zł w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projektu
„ Opracowanie programu rewitalizacji dla zagrożonych degradacją obszarów
Gminy Budzyń.
- Gminie Budzyń została przyznana pomoc finansowa na realizację operacji
„Budowa placów zabaw w miejscowościach: Dziewoklucz, Grabówka,
Podstolice, Ostrówki i Wyszyny” w wysokości 117.340,- zł, w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”.
- W związku z realizacją zadań własnych:
- zwiększono dochody własne o kwotę 238.230,- zł z następujących tytułów:
- wpływy z tytułu sprzedaży – 10.000,- zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 800,- zł,
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- wpływy z różnych dochodów – 2.000,- zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 129.358,- zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –
3.587,- zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 60.000,- zł,
- wpływy z usług – 10.000,- zł,
- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego
- 22.385,- zł,
- zmniejszono dochody własne o kwotę 10.000,- zł z następujących tytułów:
- zwrot gmin za pobyt dzieci w przedszkolach,
- zwiększono przychody budżetu o kwotę:
- 160.379,- zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej,
- 1.060.618,- zł z tytułu wolnych środków,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność – 2.000,- zł,
- drogi publiczne gminne – 722.879,- zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10.000,- zł,
- urzędy gmin – 30.000,- zł,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 3.500,- zł,
- pozostała działalność – 10.849,- zł,
- szkoły podstawowe – 24.000,- zł,
- przedszkola – 10.000,- zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 20.525,- zł,
- domy pomocy społecznej – 8.900,- zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 4.358,- zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 225.000,- zł,
- zakłady gospodarki komunalnej – 123.000,- zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność –
103.500,- zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2.500,- zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność –
16.500,- zł,
- kultura fizyczna – pozostała działalność – 22.000,- zł.
P. Skarbnik Gminy poinformowała, że dokonuje się zmian w planie
wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami,
rozdziałami i paragrafami.
P. Skarbnik Gminy na zakończenie poinformowała , że w wyniku
przedstawionych zmian zwiększa się dochody w budżecie Gminy na 2017 r.
o kwotę 1.085.914,- zł, w wyniku czego łączna kwota dochodów Gminy

- 10 ogółem wynosi: 35.540.460,- zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę
1.613.466, zł, w wyniku czego wydatki Gminy ogółem wynoszą:
38.496.080,24 zł. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 527.522,- zł
i ustala na kwotę 2.955.620,24 zł.
Po przedstawieniu przez p. Skarbnik projektu powyższej uchwały głos
zabrał radny p. Józef Kasperczak, zwracając się z prośbą o wyjaśnienie zapisu
w projekcie uchwały odnośnie ścieżki edukacyjnej, ujętej w pozycji: 45.000,- zł
na „Budowę ścieżki edukacyjnej ”Na tropie przyrody” w leśnictwie Budzyń”.
Wójt Gminy wyjaśnił, że planowany jest zakup 16 tablic edukacyjnych wraz
z 2 ławkami, które rozmieszczone będą wzdłuż drogi leśnej w tzw. „dębach” aż
do os. Piaski. Tablice te będą zawierać informacje edukacyjne m. innymi na
temat występującej na naszym terenie flory i fauny.
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 XXV/210/2017 Rady Gminy Budzyń
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad w tym punkcie przedstawił przedostatni projekt
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń
na lata 2017-2023.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła p. Skarbnik Gminy, która
poinformowała, że konieczność zmian w WPF na lata 2017-2023 wynika
z zapisów
podjętej
w
dniu
dzisiejszym
uchwały
budżetowej.
W/w poinformowała, że:
1) W związku ze zmianami przedsięwzięć wprowadza się zmiany w wykazie
przedsięwzięć.
Dokonuje się zmiany w okresie realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi
gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice” z lat
2016-2018, na lata 2016-2017 oraz zwiększa się wartość środków w roku 2017
o kwotę 310.379,- zł i zmniejsza się wartość środków w roku 2018 o kwotę
400.000,- zł.
Zwiększa się wartość środków na realizację następującego zadania:
-„Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzyniu ( ulice: Parkowa,
Akacjowa, Klonowa i Wielkopolska) w roku 2017 o kwotę 9.000,- zł.
2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale Budżetowej.
3) Zwiększono przychody budżetu w roku 2017 o kwotę 1.060.618- zł z tytułu
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

- 11 4) Zmniejszono przychody budżetu w roku 2017 o kwotę 693.445,- zł z tytułu
planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz w roku 2018 o kwotę 160.379,- zł
z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Zwiększono przychody budżetu w roku 2017 o kwotę 160.379,- zł, z tytułu
planowanych do zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.
W związku z powyższym dokonano aktualizacji spłat kredytów i pożyczek oraz
kwoty długu na następne lata.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, którzy w wyniku głosowania
podjęli uchwałę Nr XXV/211/2017 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2017-2023–
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad w tym punkcie przedstawił ostatni projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który
poinformował, że jak co roku do Urzędu Gminy wpłynęło pismo Ośrodka
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile,
z prośbą o podjęcie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Piła,
w wysokości 4.708,- zł. Kwota ta przeznaczona jest na zadania związane
z podejmowaniem czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy
Budzyń. Zgodnie z przedstawionym pismem podstawą naliczenia powyższej
kwoty jest gotowość dyżurowa Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, która
uwzględniła: dane z 2016 r. oraz bieżący koszt utrzymania Działu Opieki nad
Osobami Nietrzeźwymi, wyliczony na kwotę 12,90 zł za dzień.
Pismo Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile
stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
W tym miejscu głos zabrała p. Skarbnik informując, że wnioskowana
kwota
została już ujęta w podjętej
w dniu dzisiejszym uchwale
Nr XXV/210/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, którzy w wyniku głosowania
podjęli uchwałę Nr XXV/212/2017 Rady Gminy Budzyń w sprawie udzielenia
pomocy finansowej gminie Piła – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
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Przewodniczący obrad poinformował, że w tym punkcie zostanie
przedstawione sprawozdanie za 2016 r. z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z realizacji
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.
Do szczegółowego omówienia rocznego sprawozdania z powyższego
zakresu przystąpiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Budzyniu p. Magdalena Gokiert-Kabat.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie zgłosili uwag i stanowi ono zał.
Nr 17 do protokołu.
Adn. 20
Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił Przewodniczących
poszczególnych Komisji Rady Gminy o przedstawienie
sprawozdań
z działalności swoich Komisji za 2016 r.
Swoje sprawozdania przedstawili:
- Przewodniczący Komisji Pan Józef Kasperczak, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady
Gminy Budzyń, stanowiące zał. Nr 18 do protokołu,
- Przewodnicząca Komisji
Pani Izabela Jenczyk, która przedstawiła
sprawozdanie z działalności Komisji Statutowo-Samorządowej, Prawa
i Porządku Publicznego Rady Gminy Budzyń, stanowiące zał. Nr 19 do
protokołu,
- Przewodniczący Komisji Pan Mariusz Ajchsztet, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych,
Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń, stanowiące zał. Nr 20 do protokołu,
- Przewodniczący Komisji Pan Marian Bedyński, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń,
stanowiące zał. Nr 21 do protokołu.
Powyższe sprawozdania zostały przyjęte i nie zgłoszono do nich uwag.
Adn. 21
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Zastępca Wójta Gminy p. Piotr Jankowski zwrócił uwagę na sportowe
zaangażowanie mieszkańców naszej gminy, w tym radnych p. Mariusza
Ajchszteta oraz p. Jarosława Dajczaka. Zwrócił także uwagę na sukcesy
drużynowe naszych sportowców w województwie, przyczyniające się do
pozytywnego wizerunku Gminy Budzyń.

- 13 - Radny p. Grzegorz Łabój zwrócił się z pytaniem, czy coś już wiadomo
w temacie poprawy bezpieczeństwa na obwodnicy Budzynia, zgodnie
z obietnicą daną na jednej z Sesji Rady Gminy przez posła p. Marcina Porzucka.
Wójt Gminy odpowiedział, że w obecnej chwili nie ma żadnych informacji
odnośnie powyższej sprawy. Wiadomo natomiast , że obwodnica Budzynia jest
na liście najbardziej niebezpiecznych miejsc w kraju, jednakże ze względu na
brak środków finansowych, nie są podejmowane obecnie żadne czynności w tej
sprawie.
- Wójt Gminy p. Marcin Sokołowski poinformował, że w niedługim czasie
rozpocznie się równanie dróg na terenie naszej gminy.
- Radny p. Józef Kasperczak zwrócił się do radnych z pytaniem, czy wyrażają
zgodę na przekazywanie diet z posiedzeń Rady Gminy na konto.
W tej sprawie nie stwierdzono jednomyślności, w związku z tym diety dla
radnych do czasu podjęcia innej decyzji nadal będą wypłacane w gotówce, po
odbytym posiedzeniu Rady Gminy.
- Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki złożył
wszystkim obecnym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Adn. 34
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXV Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący
Rady Gminy Budzyń
( - Zenon Nowicki - )

Protokołowała:
(- Damiana Jezierska -)

