P R O T O K O Ł Nr XXIX/ 2017
=====================================
z XXIX Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 12 lipca
2017 r. w sali narad Urzędu Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A - od godz.
15.00 do godz. 15.30.
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.
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 zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/231/2017 Rady
Gminy Budzyń z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie
bezprzetargowym umowy dzierżawy działki nr 63/2 położonej w
obrębie Grabówka na czas dłuższy niż trzy lata.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Budzyń na 2017 r.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie obrad.
-------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXIX Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki, który powitał radnych oraz
zaproszonych gości.

-2Adn. 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 Budzyń przedstawiając
informację z realizacji wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia
23 czerwca 2017 r. Wójt Gminy poinformował, że tematy gospodarcze
z ostatniej Sesji zostaną przedyskutowane na posiedzeniu branżowej Komisji
Rady Gminy Budzyń, przy udziale Kierownika GZWiK w Budzyniu.
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 13
porządku obrad - „Wolne głosy i wnioski”.
Adn. 6
W tym punkcie Przewodniczący obrad przypomniał, iż zgodnie z decyzją
radnych, na Sesji nie przedstawiana jest informacja 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 Budzyń przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
23 czerwca 2017 r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
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Następnie głos zabrał Wójt Gminy Budzyń, który przedstawił informację
ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od 23
czerwca 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 XXVIII Sesji Rady
Gminy Budzyń, z dnia 23 czerwca 2017 r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały
zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/231/2017 Rady Gminy Budzyń z dnia
23 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy Budzyń,
przypominając, że na ostatniej Sesji Rady Gminy podjęta została uchwała w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. W uchwale tej wyrażono zgodę na
dalszą dzierżawę gruntów na kolejne 3 lata. W wykazie dzierżawców,
stanowiącym załącznik do tej uchwały figuruje dzierżawca p. Jan Golis, który
już po podjęciu uchwały wystąpił z wnioskiem o wydzierżawienie swojej działki
Nr 63/2 o pow. 2,0000 ha położonej w Grabówce , na okres przynajmniej 7 lat.
Wniosek ten podyktowany był ubieganiem się o dofinansowanie w ramach
Programu „Modernizacja gospodarstw rolnych - wsparcie inwestycji
w gospodarstwach rolnych na lata 2014-2020” i koniecznością posiadania
w związku z tym umowy długoterminowej na dzierżawiony grunt.
Wójt Gminy poinformował, że w związku z zaistniałą sytuacją proponuje się
wykreślić w/w dzierżawcę z wykazu ujętego w załączniku do uchwały
Nr XXVIII/231/2017 Rady Gminy Budzyń z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem
jest ta sama nieruchomość.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 13 radnych (w tym punkcie obrad dwóch radnych
nieobecnych).
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXIX/236/2017 Rady Gminy
Budzyń zmieniającą uchwałę Nr XXVIII/231/2017 Rady Gminy Budzyń z dnia
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dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na działkę położoną
w obrębie Grabówka, na czas dłuższy niż trzy lata.
W tym miejscu również głos zabrał Wójt Gminy Budzyń informując, że
powyższy projekt uchwały jest bezpośrednio związany z podjętą już dzisiaj
uchwałą. Dzierżawca p. Jan Golis wystąpił z wnioskiem o przedłużenie
dzierżawy gruntu położonego w Grabówce, o nr 63/2 i o pow. 2,0000 ha, na
okres co najmniej 7 lat, pod uprawy rolne. Wójt Gminy przypomniał, że
wydłużony okres dzierżawy wynika z wytycznych niezbędnych do otrzymania
dofinansowania.
Wójt Gminy zaproponował w związku z tym przedłużenie umowy dzierżawy
w/w nieruchomości p. Janowi Golisowi, w trybie bezprzetargowym, na okres 10
lat.
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 XXIX/237/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na
działkę położoną w obrębie Grabówka, na czas dłuższy niż trzy lata jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 r.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Budzyń
p. Honorata Lisiecka, 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 :
- W związku z realizacją zadań własnych:
- zwiększono dochody własne o kwotę 1.570,- zł z następujących tytułów:
- wpływy z dywidend – 70,- zł,
- wpływy za wynajem – 1.500,- zł,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- kultura fizyczna – pozostała działalność – 1.570,- zł.

-5P. Skarbnik Gminy poinformowała również, że dokonuje się 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 2017 r. o kwotę 1.570,- zł, w wyniku
czego dochody budżetu Gminy ogółem wynoszą 36.520.392,66 zł, natomiast
wydatki ogółem wynoszą 39.129.930,90 zł.
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 XXIX/238/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2017 rok
– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 13
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radna p. Izabela Jenczyk, która zwróciła się z pytaniem na temat terminu
rozpoczęcia budowy boiska sportowego i siłowni w Sokołowie Budzyńskim.
Wójt Gminy odpowiedział, że w budżecie gminy zaplanowane są środki na
wykonanie dokumentacji na modernizację boiska wiejskiego w Sokołowie
Budzyńskim. Wójt Gminy dopowiedział również, że w dniu dzisiejszym odbyło
się otwarte spotkanie konsultacyjne odnośnie Programu Rewitalizacji naszego
regionu, gdzie jednym z zadań tego Programu jest właśnie modernizacja
wspomnianego boiska wiejskiego.
Adn. 14
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy Budzyń p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXIX Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący

Protokołowała:

