P R O T O K O Ł Nr XXVIII/ 2017
=====================================
z XXVIII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 23 czerwca
2017 r. w sali narad Urzędu Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A - od godz.
14.00 do godz. 15.00.
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 Budzyń
- p. Marcin Sokołowski,
- Zastępca Wójta Gminy Budzyń
- p. Piotr Jankowski,
- Sekretarz Gminy Budzyń
- p. Ewa Kasperczak,
- Skarbnik Gminy Budzyń
- p. Honorata Lisiecka,
- Redaktor „Chodzieżanina”
- 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Budzyń - rejon ulicy
Przemysłowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Budzyń - rejon ulicy
Dworcowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Budzyń na 2017 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2017-2023.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zakończenie obrad.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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XXVIII 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 94 % 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 przedstawiając
informację z realizacji wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy z dnia 26 maja
2017 r. Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona 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 16
porządku obrad - „Wolne głosy i wnioski”.
Adn. 6
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy przypominając, iż zgodnie
z decyzją radnych, na Sesji nie przedstawiana jest informacji z realizacji uchwał
z ostatniej Sesji, gdyż radni zapoznają się z nią po przesłaniu na swoją pocztę.
Do przesłanej 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
26 maja 2017 r.
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Adn. 8
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił informację ze
swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od 26 maja
2017 r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 4 do
protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXVII Sesji Rady
Gminy Budzyń, z dnia 26 maja 2017 r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji
Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń
p. Mariusz Ajchsztet, informując, że na ostatnim posiedzeniu Komisji przy
udziale Dyrektora Szkoły p. Dariusza Dudziaka rozpatrywano wniosek Szkoły
Podstawowej w Budzyniu w tej sprawie. Społeczność Szkoły jednogłośnie
zaproponowała zmianę imienia placówki na miejscowego patrona zbiorowego,
tj. na: imienia Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, w rocznice 100-lecia
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Przewodniczący Komisji poinformował,
że jej członkowie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali propozycję zmiany
imienia Szkoły Podstawowej w Budzyniu.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy wyjaśniając, że powyższa propozycja
weszłaby w życie z dniem 1 września 2017 r. tj. od dnia, gdy budynek
Gimnazjum staje się siedzibą Szkoły Podstawowej w Budzyniu.
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 XXVIII/230/2017 Rady Gminy
Budzyń
w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kotarbińskiego w Budzyniu - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem
jest ta sama nieruchomość.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy Budzyń informując,
że z dniem 1 września 2017 r. 19 dzierżawcom wygasają umowy dzierżawy na
grunty komunalne, dzierżawione przez nich od wielu lat. Wójt Gminy Budzyń
następnie przedstawił załącznik do projektu uchwały, stanowiący
wykaz powyższych dzierżawców. W/w poinformował, że aby dzierżawa była
przedłużona na kolejne 3 lata potrzebna jest zgoda Rady Gminy Budzyń, gdyż
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy należy do właściwości
Rady Gminy.
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 XXVIII/231/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Budzyń - rejon ul. Przemysłowej.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że
właściciele działek nr : 294/5 i 2113/2 położonych w rejonie ul. Przemysłowej
w Budzyniu w wyniku powstałej koncepcji ich zagospodarowania złożyli
wniosek o zmianę zapisów w obowiązującym planie zagospodarowania
przestrzennego tego obszaru. Zamiarem właścicieli działek jest powstanie
budownictwa wielorodzinnego wraz z usługami.
Wójt Gminy poinformował, że w związku ze zgłoszonym wnioskiem właścicieli
terenu, a także wobec oczywistego faktu utraty aktualności przez ustalenia
obowiązującej w tym terenie zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń zasadne jest opracowanie
nowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wójt Gminy Budzyń poinformował, że dzisiejsza uchwała powoduje
rozpoczęcie procesu planistycznego związanego z nowym planem
zagospodarowania przestrzennego Budzyń - rejon ul. Przemysłowej.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
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W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Budzyń - rejon ul. Przemysłowej jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Budzyń - rejon ul. Dworcowej.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że
podobnie jak w przypadku poprzedniej uchwały, również właściciele działki
gruntu o nr ewid. 2201 położonej w rejonie ul. Dworcowej w Budzyniu złożyli
wniosek o zmianę zapisów w obowiązującym planie zagospodarowania
przestrzennego tego obszaru. Wynika to z koncepcji rozbudowy pawilonu
handlowo-usługowego, znajdującego się w rejonie ul. Dworcowej w Budzyniu.
Wójt Gminy poinformował, że również tak jak w przypadku poprzedniej
uchwały, w związku ze zgłoszonym wnioskiem właścicieli terenu, a także
wobec oczywistego faktu utraty aktualności przez ustalenia obowiązującej
w tym terenie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Budzyń zasadne jest opracowanie nowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Wójt Gminy Budzyń poinformował, że dzisiejsza uchwała powoduje
rozpoczęcie procesu planistycznego związanego z nowym planem
zagospodarowania przestrzennego Budzyń - rejon ul. Dworcowej.
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 XXVIII/233/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Budzyń - rejon ul. Dworcowej - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 r.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówiła
Skarbnik
Gminy
p. Honorata Lisiecka, informując o zakresie zmian w budżecie Gminy, które
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wpłynęły na to następujące fakty :
- Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim umowę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 96.875,- zł na
dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
o szer. 4 m.
- Gmina Budzyń podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Umowę dotacji na kwotę 17.500,- zł
z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Program nasadzeń drzew
w sołectwie Sokołowo Budzyńskie, gmina Budzyń, w celu poprawy wartości
przyrodniczych i krajobrazowych”. W związku powyższym zmniejsza się
kwotę przyznanej dotacji o 2.500,- zł.
- W związku z realizacją zadań własnych:
- zwiększono dochody własne o kwotę 78.125,- zł z następujących tytułów:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.440,- zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 685,- zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 30.000,- zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 10.000,- zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 28.000,- zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
– 3.000,- zł,
- zmniejszono wydatki na realizację następujących zadań:
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 100.000,- zł,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- drogi publiczne gminne – 9.125,- zł,
- urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) – 18.000,- zł,
- szkoły podstawowe – 65.000,- zł,
- gospodarka odpadami – 37.000,- zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 25.000,- zł,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 13.000,- zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej – 8.000,- zł,
- pozostała działalność – 3.000,- zł.
P. Skarbnik poinformowała również, że dokonuje się zmian w planie
wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami,
rozdziałami i paragrafami.
W wyniku przedstawionych zmian zwiększa się dochody i wydatki
w budżecie Gminy na 2017 r. o kwotę 172.500,- zł, w wyniku czego dochody
budżetu Gminy ogółem wynoszą 36.507.829,66 zł, natomiast wydatki ogółem
wynoszą 39.117.367,90 zł.
Również w tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy informując
o planowanych inwestycjach i związanych z tym finansach gminy.
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w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVIII/234/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2017 rok
– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2017-2023.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówiła
Skarbnik
Gminy
p. Honorata Lisiecka, która poinformowała, że konieczność zmian w WPF na
lata 2017-2023 wynika z zapisów podjętej w dniu dzisiejszym uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 r.
P. Skarbnik poinformowała :
1) W związku ze zmianami przedsięwzięć wprowadza się zmiany w wykazie
przedsięwzięć.
Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim Umowę
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego Programem
„Budowa
lub
przebudowa
ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”
w ramach PROW na lata 2014-2020 na kwotę 117.011,- zł na realizację operacji
„Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem
najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec”.
W związku z powyższym dokonano przeniesienia części wartości zadania
w wysokości: w roku 2017 – 30.000,- zł oraz zwiększono wydatki w roku 2018
o kwotę 200.000,- zł w ramach umowy 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 art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Zwiększa się wartość środków na następujące zadania pozostałe w wydatkach
bieżących :
– Dowożenie uczniów do placówek oświatowych, działających na terenie
gminy Budzyń – okres realizacji 2017-2019, w roku 2017 o kwotę 28.000.- zł,
w roku 2018 o kwotę 69.000,- zł, w roku 2019 o kwotę 42.000,- zł.
Wprowadza się nowe zadania pozostałe w wydatkach bieżących :
- Audyt wewnętrzny – wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów
i zadań – okres realizacji 2017-2018, wartość 40.000,- zł.
Zmniejsza się wartość środków na realizację następującego zadania :
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o kwotę 70.000,- zł.
Zwiększa się wartość środków na realizację następującego zadania:
- „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem
najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec” w roku 2018 o kwotę 150.000,- zł.
2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale Budżetowej.
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 XXVIII/235/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń
na lata 2017-2023 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 16
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki przedstawił pismo Dyrekcji
Przedszkola Samorządowego w Budzyniu, podpisane również przez Radę
Rodziców, w sprawie potrzeb remontowych przedszkola przy ul. Przemysłowej
w Budzyniu.
Pismo stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
W powyższej sprawie wypowiedział się również radny p. Mariusz Ajchsztet
informując, że został zaproszony na przegląd pomieszczeń powyższej placówki.
W/w stwierdził, że faktycznie wymienione w piśmie problemy w całości
zgadzają się ze stanem faktycznym.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy Budzyń stwierdzając, że problem jest
znany, jednakże nie jest celowe wyremontowanie placówki, gdyż ulegnie ona
prawdopodobnie likwidacji.
W sprawie niezbędnego remontu placówek przedszkolnych w Sokołowie
Budzyńskim i w Dziewokluczu wypowiedziały się również radne p. Izabela
Jenczyk i p. Marzena Walczak.
- Radny p. Józef Kasperczak zwrócił się z pytaniem o termin przetargu na
modernizację stadionu sportowego w Budzyniu.
Odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta p. Piotr Jankowski informując, że otwarcie
ofert przetargowych nastąpi pod koniec czerwca br. i prawdopodobnie prace na
stadionie rozpoczną się pod koniec lipca br.
- Radny p. Mariusz Ajchsztet poinformował, że w dniu 24 czerwca br, na
stadionie w Budzyniu odbędzie się turniej piłkarski I Memoriał im. Kazimierza
Cembrowicza, w którym udział wezmą drużyny reprezentujące zakłady pracy
oraz gminne kluby.
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w rzece Flincie i prosił o sprawdzenie powodów takiego stanu.
Wójt Gminy odpowiedział, że rozezna się w tym temacie.
- Zastępca Wójta p. Piotr Jankowski wypowiedział się odnośnie sukcesów
sportowych miejscowej młodzieży, prosząc jednocześnie obecną na Sesji
przedstawicielkę „Chodzieżanina” o umieszczanie informacji na ten temat
w powyższej gazecie.
Adn. 17
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXVIII Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący
Rady Gminy Budzyń
(- Zenon Nowicki -)
Protokołowała:
(-Damiana Jezierska-)

