P R O T O K O Ł Nr XXX/ 2017
=====================================
z XXX Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2017 r.
w sali narad Urzędu Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A w Budzyniu - od
godz. 1500 do godz. 1630.
W Sesji uczestniczyło 15 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,
- przedstawiciel firmy „BIOTOP”
- p. Piotr Sobczyk,
- pracownik Urzędu Gminy Budzyń
- p. Łukasz Szczurek.
------------------------------------------------------------------------------------------------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 poprzednich obrad Sesji.
10. Omówienie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. w tym:
- informacja Wójta Gminy Budzyń z przebiegu wykonania budżetu
Gminy za I półrocze 2017 r.,
- opinia RIO o przedstawionej przez Gminę Budzyń informacji
z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia działalności dotychczasowego
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Budzyń na 2017 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2017-2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.

-216. Wolne głosy i wnioski.
17. Zakończenie obrad.
-------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXX 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
15 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.
Przewodniczący obrad przed rozpoczęciem realizowania dzisiejszego porządku
obrad przedstawił p. Piotra Sobczyka - przedstawiciela Pracowni Ochrony
Środowiska „BIOTOP” z Piły. W/w zapoznał radnych z opracowanym dla
naszej gminy Programem Ochrony Środowiska, który jest kontynuacją
poprzednich działań w tym zakresie. P. Piotr Sobczyk na wyświetlaczu
zobrazował cele i kierunki Programu, które zobowiązują Wójta i Radę Gminy
do ich realizacji.
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. 16
„Wolne głosy i wnioski”.
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W tym punkcie Przewodniczący obrad przypomniał, że zgodnie z decyzją
radnych, otrzymujących i zapoznających się z materiałami 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
12 lipca 2017 r.
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 XXIX Sesji Rady Gminy
Budzyń, z dnia 12 lipca 2017 r. – jednogłośnie.
Adn. 10
Przewodniczący obrad p. Zenon Nowicki poprosił w tym punkcie
o zabranie głosu Wójta Gminy Budzyń, w celu przedstawienia informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 r.
Wójt Gminy Budzyń poinformował, że powyższa informacja ujęta jest
w Zarządzeniu Nr 78/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 07 sierpnia 2017 r.,
przypominając jednocześnie, że każdy z radnych otrzymał już wcześniej
powyższe Zarządzenie, w celu szczegółowego zapoznania się z jego treścią.
Następnie Wójt Gminy przystąpił do szczegółowego omówienia zapisów
przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń, informacji o kształtowaniu się
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finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.
W/w przypomniał, że budżet Gminy na 2017 r. po stronie dochodów został
skalkulowany, po zmianach w ciągu I półrocza – na kwotę 36.518.822,66 zł,
natomiast jego realizacja na koniec I półrocza 2017 r. na dzień 30 czerwca
wynosi 18.865.560,80 zł, co stanowi 51,66% wykonania, budżet po stronie
wydatków , po zmianach w ciągu I półrocza 2017 r. został skalkulowany na
kwotę 39.128.360,90 zł, natomiast jego realizacja na koniec I półrocza 2017 r.
na dzień 30 czerwca br. wynosi 16.335.228,73 zł , co stanowi 41,75 %
wykonania.
Różnica między dochodami uzyskanymi w I półroczu 2017 r., a zrealizowanymi
wydatkami wynosi 2.530.332,07 zł na plus.
Następnie p. Skarbnik przypomniała, że planowane na 2017 r. wydatki
inwestycyjne wynoszą 8.284.147,- zł, natomiast zrealizowane na dzień
30 czerwca br. wynoszą 572.376,39 zł , co stanowi 6,91 % w stosunku do
planu. P. Skarbnik podsumowała powyższą informację stwierdzając, że
zakończenie wydatków inwestycyjnych jednorocznych planowane jest w II
półroczu 2017 r.
Następnie p. Skarbnik poinformowała o wszystkich aktualnych
zobowiązaniach gminy na dzień 30.06.2017 r. tj.:
kredyty i pożyczki ogółem 2.663.620,58 zł, w tym:
- pożyczka w kwocie 476.000,- zł zaciągnięta w roku 2010 z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu- na realizację
zadania
inwestycyjnego„Uporządkowanie
gospodarki
ściekowej
w miejscowościach: Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszyńska”,
- pożyczka w kwocie 25.000,- zł zaciągnięta w roku 2011 z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu- na realizację
zadania inwestycyjnego- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w gminie Budzyń”,
- pożyczka w kwocie 80.000,- zł zaciągnięta w roku 2011 z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu- na realizację
zadania inwestycyjnego -„ Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem
źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach
gmina Budzyń”,
- pożyczka w kwocie 288.000,- zł zaciągnięta w roku 2013 z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu- na realizację
zadania inwestycyjnego –„ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Ostrówki- etap II ”,
- pożyczka w kwocie 597.500,- zł zaciągnięta w roku 2013 z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu- na realizację
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Dziewoklucz”,
- pożyczka w kwocie 226.470,58 zł zaciągnięta w roku 2014 ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację
zadania inwestycyjnego – „Przebudowa drogi gminnej nr 201546P w Budzyniu
os. Piaski Etap II”,
- pożyczka w kwocie 129.400,- zł zaciągnięta w roku 2014 z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację
zadania inwestycyjnego – „ Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów
Stałych w Budzyniu – Łucjanowo Etap II”,
- pożyczka w kwocie 360.000,- zł. zaciągnięta w roku 2015 ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację
zadania inwestycyjnego – „Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do
terenów przemysłowych w Budzyniu poprzez przebudowę dróg gminnych przy
os. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P”,
- pożyczka w kwocie 481.250,- zł zaciągnięta w roku 2016 z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację
zadania inwestycyjnego – „Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz
modernizacja stacji odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków
w Budzyniu,
- zobowiązania w kwocie 261.206,46 zł:
- jednostek budżetowych – 198.623,40 zł,
w tym: wymagalne – 0,00 zł,
w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł,
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 62.583,06 zł,
w tym: wymagalne – 0,00 zł,
w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.
W/w poinformowała, że łączna kwota długu gminy Budzyń na dzień
30.06.2017 r. wynosi 14,12% wykonanych dochodów ogółem.
Następnie p. Skarbnik Gminy przystąpiła do omówienia informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Budzyń na lata
2017-2023 za I półrocze 2017 r.
Planowane dochody ogółem w omawianym zakresie zostały zwiększone
w 2017 r. o kwotę 2.085.721,66 zł i aktualnie wynoszą 36.507.829,66 zł.
Wykonanie dochodów za I półrocze br. wynosi 18.865.560,80 zł tj. 51,68%
planu. Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.
Planowane wydatki
ogółem zostały zwiększone w 2017 r. o kwotę
2.267.191,66 zł i aktualnie wynoszą 39.117.367,90 zł.
Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r. wynosi 16.335.228,73 zł tj. 41,76%
planu. Również realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.
Terminy zakończenia realizacji inwestycji planowane są w II półroczu 2017 r.

-6P. Skarbnik Gminy poinformowała, że na dzień 30.06.br. planowany jest deficyt
budżetu w wysokości 2.609.538,24 zł.
Wykonanie budżetu na 30.06.2017 r. to uzyskana nadwyżka w wysokości
2.530.332,07
zł, w związku z czym nie było potrzeby angażowania
wprowadzonych wolnych środków. Stan środków do dyspozycji na ten dzień
wynosi 3.092.094,88 zł.
Taki stan środków oznacza, że Gmina posiada w części zabezpieczone środki na
realizację inwestycji w II półroczu 2017 r.
Wójt Gminy poinformował również, że na 30.06.2017 r. faktyczne zadłużenie
Gminy Budzyń wynosi 2.663.620,58 zł, z tytułu pożyczek długoterminowych.
Na 30.06.2017 r. planowane zadłużenie Gminy Budzyń na koniec 2017 r.
wynosi 4.711.396,70 zł.
W I półroczu 2017 r. wielkość zadłużenia po stronie planu została zmniejszona
o kwotę 879.148,- zł, co spowodowane było otrzymaniem dotacji oraz środków
na realizację zadań inwestycyjnych
i jednoczesnym
zmniejszeniem
zaciąganych kredytów.
W/w poinformowała, że wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących
wskaźnikach indywidualnych dla gminy.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w załączniku do omawianej informacji
znajduje się wykaz przedsięwzięć do realizacji w poszczególnych latach.
Po omówieniu powyższych informacji p. Skarbnik Gminy przystąpiła do
omówienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
kultury za I półrocze 2017 r. oraz z realizacji przychodów i kosztów Gminnego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu za I półrocze 2017 r.
Pani Skarbnik Gminy podsumowała przedstawioną informację stwierdzając,
że nie ma zagrożeń po stronie dochodów i wydatków budżetowych, natomiast
jest wiele spraw , których do końca roku nie można przewidzieć.
Zdaniem p. Skarbnik Gminy i Wójta Gminy Budzyń realizacja budżetu na
30.06.2017 r. jest zadawalająca z zastrzeżeniem podatku od osób prawnych,
który nie jest realizowany pozytywnie.
W tym miejscu głos zabrał radny p. Józef Depta zwracając się z pytaniem, jakie
zmiany spowodowały wzrost dochodów budżetu gminy o przeszło 2 mln. zł.
w stosunku do dochodów planowanych.
P. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zwiększony dochód wynika ze
zmniejszonej subwencji oświatowej. W wyniku tego zwiększone zostały:
- dochody bieżące:
- własne o kwotę 439.186,- zł,
- dotacje i środki celowe o kwotę 647.246,66 zł,
- dochody majątkowe:
- własne o kwotę 90.000,- zł,
- z tytułu dotacji i środków celowych o kwotę 952.660,- zł.
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Po przedstawieniu i szczegółowym omówieniu powyższej informacji,
stanowiącej zał. Nr 5 do protokołu, głos zabrał Przewodniczący obrad
przedstawiając uchwałę Nr SO-0953/3/15/Pi/2017
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2017 r.,
wyrażającą pozytywną opinię o przedłożonej przez Gminę Budzyń informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń za pierwsze półrocze 2017 roku.
Powyższa uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Radni, po wysłuchaniu powyższego, przyjęli informację o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Budzyń, informację o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2017 r.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im.
Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy Budzyń, który
poinformował, że zgodnie z zapisami ustawy Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe, w przypadku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej,
za dzień zakończenia działalności dotychczasowego gimnazjum uznaje się dzień
31 sierpnia roku, w którym następuje włączenie dotychczasowego gimnazjum
do ośmioletniej szkoły podstawowej. Ponieważ budzyńskie Gimnazjum zostało
włączone do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu
z dniem 1 września 2017 r., stąd dniem zakończenia działalności Gimnazjum
jest dzień 31 sierpnia 2017 r.
Wójt Gminy wyjaśnił, że zgodnie z tym włączeniem ustawa o finansach
publicznych wymaga, aby organ określił przeznaczenie mienia, przejęcie
należności i zobowiązań. W związku z czym to Szkoła Podstawowa im.
Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu przejmuje mienie, należności
i zobowiązania włączanego gimnazjum, zaś dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu przejmuje dokumentację
dotychczasowego gimnazjum.
Również w tym temacie wypowiedziała się p. Sekretarz Gminy,
informując, że powyższy projekt uchwały jest konsekwencją wcześniej podjętej
uchwały o zakończeniu działalności Gimnazjum w Budzyniu. W/w dodała, że
projekt uchwały reguluje zarówno prawo oświatowe jak i finansowe.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
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w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum
im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu – stosunkiem głosów „za” – 14
radnych, „wstrzymał się od głosu” – 1 radny.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że
Gmina Budzyń ma możliwość nieodpłatnego przejęcia na rzecz mienia Gminy
Budzyń dwóch działek: o nr ewid. 573/1 i o nr ewid. 573/2, położonych
w Budzyniu, a stanowiących własność Skarbu Państwa, w administrowaniu
Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Filia w Pile.
Agencja Nieruchomości Rolnych, może w drodze umowy, nieodpłatnie
przekazać na własność jednostce samorządu terytorialnego nieruchomości, jeżeli
są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na
cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych, służących
wykonywaniu zadań własnych w zakresie między innymi wodociągów i
zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, kultury i kultury fizycznej oraz grunty przeznaczone pod drogi
gminne.
Wójt Gminy poinformował, że pozyskanie powyższych działek do zasobu
gruntów komunalnych jest niezbędne na cele związane z inwestycją, polegającą
na budowie przepompowni ścieków komunalnych i oczyszczalni wód
deszczowych, a także na przeznaczenie pozostałej części działki pod teren usług
sportu i rekreacji oraz teren dróg dojazdowych publicznych.
W/w poinformował, że w celu wszczęcia procedury związanej z przekazaniem
nieruchomości Gminie Budzyń, konieczne jest wyrażenie zgody przez Radę
Gminy Budzyń.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania, w którym brało udział 15
radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXX/240/2017 Rady Gminy Budzyń
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.
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projekt
uchwały
omówiła
Skarbnik
Gminy
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 :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie:
o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę:
24.754,- zł na realizację zadania „Budowa dróg gminnych nr 201570P
i 201560P w Budzyniu (ul. Parkowa, Akacjowa, Klonowa i Wielkopolska),
w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o przyznaniu dotacji celowej na kwotę:
83.705,65 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie
jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na
sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim umowę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 41.159,- zł na
dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych
o szer. 4 m.
- W związku z realizacją zadań własnych:
- zwiększono dochody własne o kwotę 66.600,- zł z następujących tytułów:
- wpływy z tytułu sprzedaży – 6.000,- zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,- zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 40.000,-zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 7.000,- zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 500,- zł,
- wpływy za wynajem – 7.000,- zł,
- wpływy z różnych dochodów – 100,- zł,
- wpływy z usług – 4.000,- zł,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań :
- drogi publiczne gminne – 42.000,- zł,
- ochotnicze straże pożarne - 13.600,- zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 48.896,- zł,
- kultura fizyczna – zadania w zakresie kultury fizycznej – 4.000,- zł
- zmniejszono wydatki na realizację następujących zadań:
- rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność – 737,- zł.
- Zmniejszono przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia
kredytów o kwotę 80.000,- zł.

- 10 - Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 80.000,- zł z następujących tytułów:
spłaty raty pożyczki – 80.000,- zł (Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Budzyń kwotę
80.000,- zł tj. 20% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.
„Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz
z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach, gmina Budzyń).
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 2017 r. o kwotę 166.710,65 zł,
w wyniku czego dochody Gminy ogółem wynoszą: 36.746.462,58 zł. natomiast
wydatki Gminy ogółem wynoszą : 39.356.000,82 zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych ( 1 osoba opuściła salę obrad).
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXX/241/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata
2017 -2023.
Szczegółowo projekt uchwały również omówiła p. Skarbnik Gminy,
która poinformowała, że konieczność zmian w WPF na lata 2017-2023 wynika
z zapisów podjętej w dniu dzisiejszym uchwały budżetowej. I tak:
1) W związku ze zmianami przedsięwzięć wprowadza się zmiany w wykazie
przedsięwzięć.
Zmniejsza się wartość środków na następujące zadania pozostałe w wydatkach
bieżących – Audyt wewnętrzny - wspieranie kierownika jednostki w realizacji
celów i zadań – o kwotę 12.000,- zł w roku 2017, o kwotę 10.000,- zł w roku
2018.
Zmniejsza się wartość środków na realizację następującego zadania:
„Przebudowa dróg gminnych w Budzyniu – os. Piaski Etap III” w roku 2017
o kwotę 24.166,- zł.
2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych w
Uchwale Budżetowej.
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planowanych do zaciągnięcia kredytów.
W związku z powyższym dokonano aktualizacji spłat rat kredytów i pożyczek
oraz kwoty długu na lata następne.
4) Zmniejszono rozchody budżetu w roku 2017 o kwotę 80.000,- zł w związku
z umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych ( jedna osoba nadal była nieobecna).
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXX/242/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń
na lata 2017-2023– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr10 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
umarzając Gminie Budzyń część pożyczki zaciągniętej na : „Przebudowę
sytemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz
z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach, gmina Budzyń”
zobowiązał nas do wykorzystania umorzonej kwoty na inwestycyjne
przedsięwzięcia proekologiczne.
W związku z powyższym Wójt zaproponował, aby kwotę w wysokości
80.000,- zł, pozostającą w dyspozycji Gminy z tytułu umorzenia powyższej
pożyczki, przeznaczyć na zadanie inwestycyjne o nazwie :
„Kanalizacja sanitarna w m. Wyszyny”.
Radni nie zgłosili uwag do omawianego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych ( jedna osoba nadal była nieobecna).
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXX/243/2017 Rady Gminy Budzyń
w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
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W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Przewodniczący obrad przedstawił skargę, która wpłynęła od Prokuratora
Rejonowego w Wągrowcu na uchwałę Nr V/18/2011 Rady Gminy Budzyń
z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Budzyń oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
W tym temacie głos zabrała p. Sekretarz Gminy, informując, że w skardze
zarzuca się przekroczenie upoważnienia ustawowego oraz nieprawidłową
publikację uchwały. Pani Sekretarz wyjaśniła, że skargi na
uchwałę
w powyższej sprawie otrzymały również inne gminy w Polsce.
Wójt Gminy poinformował, że Gmina Budzyń wystosowała odpowiedź na
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. W/w
zaproponował przedyskutować temat zaskarżonej uchwały Rady Gminy Budzyń
na najbliższym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych,
Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń.
Dokumentacja dot. powyższej skargi stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
- Przewodniczący obrad przedstawił pismo Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Wyszynach stanowiące prośbę o dofinansowanie zakupu
komputerów i laptopów na potrzeby tej placówki, w wysokości 10.000,- zł.
Wójt Gminy przyjął prośbę do wiadomości.
Pismo w tej sprawie stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
- Przewodniczący obrad poinformował, że od 19 września br. rozpoczynają się
w sołectwach Zebrania Wiejskie, w sprawie uchwalenia przedsięwzięć
w ramach środków z funduszu sołeckiego. Przewodniczący obrad zwrócił się do
radnych z prośbą o uczestnictwo w Zebraniach. Radnym rozdany został
harmonogram Zebrań Wiejskich w Gminie Budzyń.
- Przewodniczący obrad podsumował tegoroczne Dożynki Gminne
w Ostrówkach, stwierdzając, że sołtys i rada sołecka wsi Ostrówki wykonali
ciężką i bardzo dobrą pracę przy organizacji tegorocznego święta plonów.
- Przewodniczący obrad prosił o zastanowienie się nad możliwością wykonania
chodnika przy pomniku Pamięci Narodowej przed GOK w Budzyniu.
- Radny p. Józef Kasperczak stwierdził, że Jego zdaniem należy wykonać
kompleksowo całość prac w tym rejonie i nie rozdrabniać się nad jednym
wycinkiem terenu.
- Radny p. Józef Kasperczak zwrócił się z pytaniem o możliwość pobierania
przez Gminę Budzyń opłat za umieszczanie reklam przy drogach.
Wójt Gminy odpowiedział, że rozpoczęły się już działania w tej sprawie. Wójt
Gminy przypomniał, że ewentualny pobór opłat za reklamy może dotyczyć
tylko naszych dróg gminnych, w rejonie pasa drogi. W/w stwierdził, że jest to
temat do przedyskutowania.

- 13 - Radna p. Izabela Jenczyk zwróciła się z pytaniem odnośnie terminu
rozpoczęcia prac przy realizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi
krajowej z drogą w kierunku Wyszyn.
Wójt Gminy odpowiedział, że prawdopodobnie w najbliższych dniach nastąpi
otwarcie ofert na wykonanie tego zadania.
- Radny p. Grzegorz Łabój przypomniał temat brudnej wody w rzece Flincie.
Wójt Gminy odpowiedział, że temat wyjaśni Kierownik GZWiK p. Janusz
Geisler na najbliższym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy Budzyń.
Adn. 17
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy Budzyń p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXX Sesję Rady Gminy Budzyń.

Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
(- Zenon Nowicki-)
Protokołowała:
( - Damiana Jezierska -)

