P R O T O K O Ł Nr XXXI/ 2017
=====================================
z XXXI Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 29 września
2017 r. w sali narad Urzędu Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A - od godz.
1400 do godz. 1530.
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,
- Sekretarz Gminy Budzyń
- p. Ewa Kasperczak,
- Kierownik Referatu Zamówień
Publicznych, Inwestycji i Rolnictwa
Urzędu Gminy Budzyń
- p. Maciej Grabarski,
- autor projektu zmiany studium
- p. Ryszard Kajetańczyk,
- Przewodnicząca Rady Powiatu
- p. Kinga Buszkiewicz,
- Redaktor Prowadzący
Tygodnika „Chodzieżanin”
- p. Bożena Wolska.
------------------------------------------------------------------------------------------------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 ostatniej Sesji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/158/2012 Rady Gminy
Budzyń z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
opłaty.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Budzyniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców
Wielkopolskich w Budzyniu.
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Budzyń z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej
jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu” oraz
nadania jej statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII / 45 /2015 Rady
Gminy Budzyń z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego zasady i tryb korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum
im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu oraz ustalenia cennika za
korzystanie z hali.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń dla wybranych terenów
w obrębach ewidencyjnych: Budzyń, Kąkolewice i Podstolice.
18. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Budzyń oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Budzyń na 2017r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2017 – 2023.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zakończenie obrad.
-------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXXI 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. Postanowiono jednakże
jednogłośnie, aby uszanować czas autora projektu zmiany studium
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pkt 10, natomiast pkt 10 do pkt 17, nie zmieniając porządku obrad w protokole.
Adn. 4
W tym punkcie głos zabrał p. 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. P. Przewodniczący
obrad poinformował, że wnioski będzie można jeszcze zgłaszać w pkt. 21
„Wolne głosy i wnioski”.
Adn. 6
W tym punkcie p. Przewodniczący obrad przypomniał, że zgodnie
z decyzją
radnych, otrzymujących materiały przed Sesją,
informacja
o realizacji uchwał z poprzedniej Sesji nie będzie przedstawiana na Sesji.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 3 do
protokołu.
Adn. 7
W tym punkcie p. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
30 sierpnia 2017 r.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.
Adn. 8
Następnie głos zabrał p. 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 XXX
Budzyń, z dnia 30 sierpnia 2017 r. – jednogłośnie.

Sesji

Rady Gminy
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P. Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt
uchwały
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
Jako pierwszy w powyższym temacie głos zabrał p. Wójt Gminy
informując, że proponuje na 2018 r. nieznaczny wzrost stawek podatku od
nieruchomości w stosunku do br. o około 2-3%. P. Wójt Gminy w tym miejscu
poinformował, że w br. ściągalność podatku od nieruchomości jest dosyć
wysoka, co również ma wpływ na proponowane stawki.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy Budzyń radny p. Józef Kasperczak, który
poinformował, że propozycje wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2018 r. były omawiane i analizowane na posiedzeniu Komisji. Członkowie
Komisji po przeprowadzonej dyskusji nad propozycjami Wójta Gminy
w zakresie tego podatku zaakceptowali w większości jednogłośnie propozycje
stawek podatku od nieruchomości na 2018r. Tylko w jednym przypadku, przy
pozycji: budynki pozostałe - członkowie Komisji zaproponowali zmniejszenie
propozycji stawki z 5,15 zł na 5,10 zł od 1 m2 powierzchni.
P. Przewodniczący Komisji poinformował, że propozycje stawek podatku od
nieruchomości, po proponowanej zmianie są następujące:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części:
0,75 zł,
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej:
20,40 zł,
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:
10,80 zł,
4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych :
4,00 zł,
5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
7,76 zł,
6) od pozostałych budynków lub ich części:
5,10 zł,
7) od budowli – 2% ich wartości,
8) od budowli związanych z działalnością gospodarczą w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i odbioru nieczystości płynnych :
1,10 % ich wartości,
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względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
0,90 zł,
10) od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,
od ha
powierzchni :
4,63 zł,
11) od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego :
0,48 zł,
12) od gruntów pozostałych :
0,36 zł,
13) od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji:
3,04 zł.
Radni po przeprowadzonej dyskusji nie zgłosili innych propozycji stawek
podatku od nieruchomości, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXI/244/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 11
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały
zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia
26 listopada 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
Szczegółowo projekt uchwały omówił p. Wójt Gminy przypominając, że
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina
pokrywa z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Koszty funkcjonowania tego systemu obejmują wydatki na : odbieranie,
transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, obsługę administracyjną systemu oraz edukację ekologiczną
w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. P. Wójt
Gminy poinformował, że wymienione koszty systematycznie wzrastają,
w związku z tym, aby wywiązać się z zobowiązań i pokryć rosnące wydatki
konieczne jest zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób nieselektywny.
Zwiększenie stawki opłaty dla osób niesegregujących odpady ma na celu
również zmniejszenie ilości osób niesegregujących odpady, gdyż z analizy
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w wysokości stawki.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy Budzyń radny p. Józef Kasperczak, który
poinformował, że propozycje zmiany wysokości
stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób
nieselektywny były omawiane i analizowane na posiedzeniu Komisji.
Członkowie Komisji po przeprowadzonej dyskusji zaproponowali większością
głosów podwyżkę do wysokości 17,- zł za zbieranie odpadów w sposób
nieselektywny. W/w poinformował, że Komisja wzięła pod uwagę fakt, że
w sposób nieselektywny w naszej gminie odpady zbierane są przez około 30 %
mieszkańców. Na wypracowaną propozycję opłaty miała również wpływ analiza
znacznie wyższych stawek powyższej opłaty prowadzona w gminach
ościennych.
Radni po wysłuchaniu powyższego tematu nie zgłosili innych propozycji
zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny oraz nie zaproponowali
również wstrzymania się od wprowadzenia powyższej zmiany. W związku
z tym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXI/245/2017 Rady Gminy
Budzyń zmieniającą Uchwałę Nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia
26 listopada 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 12 i 13
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejne dwa projekty uchwał:
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu.
Szczegółowo powyższe projekty uchwał omówiła p. Sekretarz Gminy
informując, że zgodnie z zapisami ustawy oświatowej do 30 listopada 2017 r.
w drodze uchwały, Rada Gminy stwierdza przekształcenie dotychczasowych
sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe. Jest to
wymóg deklaratoryjny, który wynika też z wcześniej podjętych decyzji.
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Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń
p. Mariusz Ajchsztet, który poinformował, że projekty powyższych uchwał
były przedstawione na posiedzeniu Komisji i uzyskały jednogłośną akceptację
radnych, potwierdzając tym samym obecny stan faktyczny w oświacie.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych projektów uchwał, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwały:
- Nr XXXI/246/2017 Rady Gminy Budzyń
w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Wyszynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.
Mikołaja Kopernika w Wyszynach – jednogłośnie,
- Nr XXXI/247/2017 Rady Gminy Budzyń w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu – jednogłośnie.
Uchwały stanowią odpowiednio zał. Nr 7 i 8 do protokołu.
Adn. 14
P. 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 powyższy projekt uchwały omówiła p. Sekretarz Gminy
informując, że w związku z reformą oświatową występuje konieczność
wprowadzenia zmian w statucie Centrum Usług Wspólnych, aby dostosować go
do stanu faktycznego. W/w poinformowała, że niezbędne zmiany wynikają :
- ze zmiany imienia Szkoły Podstawowej w Budzyniu, na podstawie Uchwały
nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Budzyń z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie
zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu,
- ze zmiany siedziby Szkoły Podstawowej w Budzyniu – poprzednia siedziba to
Budzyń os. Wierzbowe 7, obecnie Budzyń ul. Rogozińska 52,
- z zakończenia z dniem 31 sierpnia 2017 r. działalności Gimnazjum im.
Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, na podstawie
Uchwały nr
XXX/239/2017 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie
stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im.
Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu.
W tym miejscu głos również zabrał Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń
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przedstawiony na posiedzeniu Komisji i uzyskał jednogłośną akceptację
radnych, potwierdzając, jak w poprzednich uchwałach, obecny stan faktyczny
w oświacie.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXI/248/2017 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
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
uchylenia Uchwały Nr VIII / 45 /2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 02 czerwca
2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania
z hali sportowej przy Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu
oraz ustalenia cennika za korzystanie z hali.
Szczegółowo powyższy projekt uchwały omówiła p. Sekretarz Gminy
informując, że jest to kolejna uchwała, która jest wywołana w związku
z reformą oświatową. We wcześniejszej uchwale w powyższej sprawie
ustalony został regulamin określający zasady i tryb korzystania z hali sportowej
przy Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu oraz ustalony
został cennik za korzystanie z hali. Regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do
przedmiotowej uchwały określał administratora hali sportowej, którym było
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu ul. Rogozińska 52.
W załączniku Nr 2 określony został cennik za korzystanie z hali sportowej przy
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu. Ponieważ w wyniku
reformy oświaty z dniem 31 sierpnia 2017 r. nastąpiła likwidacja Gimnazjum,
dlatego też celowe jest uchylenie całej uchwały, gdyż zawarte w niej zapisy
niezgodne są ze stanem faktycznym.
W tym miejscu głos również zabrał Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń
p. Mariusz Ajchsztet, który poinformował, że projekt powyższej uchwały był
przedstawiony na posiedzeniu Komisji i uzyskał jednogłośną akceptację
radnych, potwierdzając, jak w poprzednich uchwałach, obecny stan faktyczny
w oświacie.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
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Budzyń w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII / 45 /2015 Rady Gminy Budzyń
z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady
i tryb korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum im. Powstańców
Wielkopolskich w Budzyniu oraz ustalenia cennika za korzystanie z hali –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 16
P. Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił p. Wójt Gminy, informując, że
należy uregulować sprawy własnościowe związane z poszerzeniem pasa drogi
gminnej w Podstolicach, poprzez wykup trzech działek od osób fizycznych.
Są to działki o nr ewid.:129/1 o pow. 0,0630 ha, 130/1 o pow. 0,0446 ha i 131,1
o pow. 0,0045 ha, położone w obrębie Podstolice. P. Wójt Gminy
poinformował, że Jego zdaniem odpłatne nabycie wymienionych
nieruchomości jest niezbędne do prawidłowego gospodarowania infrastrukturą
drogową w Gminy Budzyń.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy Budzyń radny p. Józef Kasperczak, który
poinformował, że projekt powyższej uchwały został omówiony na posiedzeniu
Komisji, gdzie uzyskał jednogłośną akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały, w związku z czym
przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXI/250/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 17
P. Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały
w sprawie uchwalenia zmiany „studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń” dla wybranych terenów
w obrębach ewidencyjnych: Budzyń, Kąkolewice i Podstolice.
W tym temacie p. Przewodniczący obrad oddał głos autorowi projektu
zmiany studium p. Ryszardowi Kajetańczykowi, który przystąpił do
szczegółowego omówienia tematu, obrazując go na stosownej mapie.
W/w przypomniał, że prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń, dla wybranych terenów

- 10 w obrębach ewidencyjnych: Budzyń, Kąkolewice i Podstolice podjęto już na
początku 2016 r. Wynikało to z narastających zainteresowań potencjalnych
inwestorów o dostępność terenów zarówno przemysłowo-usługowych jak
i mieszkaniowych. Z analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium wynikła konieczność ustalenia sposobu dopuszczenia lokalizacji
między innymi funkcji zabudowy mieszkaniowej, działalności gospodarczej,
usługowej oraz terenów zieleni dla wybranych terenów położonych w obrębach
ewidencyjnych: Budzyń, Kąkolewice i Podstolice.
P. Ryszard Kajetańczyk stwierdził, że uchwalenie zmiany studium pozwoli
wyznaczyć w tych miejscowościach nowe tereny inwestycyjne, przy
jednoczesnym zapewnieniu ładu przestrzennego w gminie. Jednocześnie w/w
poinformował, że przy opracowaniu zmiany studium wzięto pod uwagę
aktualne uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przyrodnicze oraz
sporządzony bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. W konsekwencji
wyznaczono nowe kierunki rozwoju dla terenów objętych zmianą tj.:
- tereny rozwoju zabudowy obiektów produkcyjnych, składowych
i magazynowych oraz zabudowy usługowej w Kąkolewicach,
- tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Podstolicach oraz
w Budzyniu, przy ul. Łucjanowo,
- tereny rozwoju zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,
ogrodniczych i hodowlanych w Budzyniu.
W/w poinformował, że w omawianej zmianie studium dokonano także korekty
niektórych zapisów dot.:
- obszarów przy os. Zielonym w Budzyniu, gdzie przewidziany był teren pod
zabudowę produkcyjno-usługową, obecnie przewidziano także zabudowę
zagrodową oraz przewidziano pas zieleni od strony osiedla, na
nieruchomościach Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, urządzoną
jako strefą oddzielającą istniejące tereny zabudowane od nowo wyznaczonych
terenów inwestycyjnych,
- rejonu przy ul. Wągrowieckiej, który ograniczał zabudowę produkcyjnousługową.
P. Ryszard Kajetańczyk poinformował, że teren rozwoju zabudowy obiektów
produkcyjnych, składowych i magazynowych oraz zabudowy usługowej
w Budzyniu stanowi kontynuację wyznaczonego kierunku rozwoju
w dotychczas obowiązującym studium.
Na zakończenie omawiania propozycji zmiany studium w/w poinformował, że
projekt zmiany studium został uzgodniony i zaopiniowany przez odpowiednie
instytucje, a wniesione w opiniach i uzgodnieniach uwagi zostały uwzględnione
w projekcie studium. Projekt zmiany studium wyłożony był również do
publicznego wglądu w dniach od 10.07.2017 r. do 01.08.2017 r., w wyniku
którego nie wniesiono żadnych uwag. W/w poinformował, że projekt zmiany

- 11 studium przewiduje szereg ustaleń dotyczących ochrony przyrody i środowiska,
w szczególności w zakresie ochrony zdrowia i krajobrazu.
P. Ryszard Kajetańczyk na zakończenie podsumował temat stwierdzając, że
uważa podjęcie uchwały w powyższej sprawie za uzasadnione.
W tym miejscu przystąpiono do dyskusji.
-Radny p. Jarosław Dajczak zwrócił się z pytaniem, czy ustalenie strefy pasa
zieleni na terenach stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych
Skarbu Państwa jest ostateczne i czy w związku z tym teren ten jest wyłączony
pod zabudowę.
P. Ryszard Kajetańczyk odpowiedział, że ustalone w studium przez Radę
Gminy zapisy dot. terenów zielonych będą funkcjonowały jako obszary
wyłączone spod zabudowy.
- Przewodnicząca Rady Powiatu p. Kinga Buszkiewicz zabrała głos i zwróciła
się z pytaniem, po jakim czasie jest możliwość przekształcenia terenów
zielonych w tereny przemysłowe.
P. Ryszard Kajetańczyk odpowiedział, że zmiany zapisów w studium może
dokonać tylko Rada Gminy i do niej, po odpowiednich uzgodnieniach należy
decyzja w tej sprawie.
- P. Wójt Gminy podsumował zgłoszony problem stwierdzając, że trudno
przewidzieć decyzje przyszłych organów, jednakże dzisiaj przedstawiony
projekt zawierający zapis przewidujący teren zieleni od strony os. Zielonego jest
stworzony dla dobra mieszkańców tego osiedla.
P. Wójt Gminy stwierdził, że uchwalenie opracowanej przez p. Ryszarda
Kajetańczyka propozycji zmiany studium pozwoli Gminie Budzyń oferować
grunty dla przyszłych inwestorów.
Radni nie zgłosili uwag do omówionych zmian w studium, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXI/251/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie uchwalenia zmiany „studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń” dla wybranych terenów
w obrębach ewidencyjnych: Budzyń, Kąkolewice i Podstolice – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 18
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Gminie Budzyń oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła p. Sekretarz Gminy,
przypominając, że temat został już wstępnie przedstawiony na wcześniejszej
Sesji Rady Gminy oraz omówiony na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty,

- 12 Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń. W/w
poinformowała, że Prokuratura Rejonowa w Wągrowcu zaskarżyła w całości
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 – do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu,
wnosząc o stwierdzenie jej nieważności. Prokuratura Rejonowa
zakwestionowała m. innymi sposób wejścia w życie powyższej uchwały, która
zdaniem Prokuratury winna zostać ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, jako akt prawa miejscowego. P. Sekretarz
Gminy poinformowała, że organ nadzoru jakim jest Wojewoda Wielkopolski,
inaczej ocenił powyższą uchwałę nie uznając jej w 2011 r. za akt prawa
miejscowego. Również Prokuratura Rejonowa zarzuciła w przedmiotowej
uchwale naruszenie zasad techniki legislacyjnej przy redagowaniu
poszczególnych przepisów uchwały.
P. Sekretarz Gminy poinformowała, że Gmina Budzyń wystosowała odpowiedź
na skargę Prokuratora Rejonowego w Wągrowcu do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu, w którym m. innymi wnosi o umorzenie
postępowania w przypadku przekazania do Sądu nowej uchwały Rady Gminy
Budzyń, która uchyli zaskarżona uchwałę.
P. Sekretarz Gminy poinformowała, że dzisiejszy projekt uchwały w całości
uwzględnia zarzuty prokuratorskie. W związku z powyższym p. Sekretarz
Gminy wniosła o podjęcie powyższej uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do powyższego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXI/252/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Budzyń oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 19
P. Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówił
p. Wójt Gminy,
informując o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy wprowadzić do
budżetu Gminy na 2017 r. W/w poinformował, że wpłynęły na to następujące
fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o przyznaniu dotacji celowej na kwotę:

- 13 - 34.933,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek
samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo
o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach
osobistych,
- 57.892,92 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych
w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r,
- 3.833,38 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.
- W związku z realizacją zadań własnych
- zwiększono dochody własne o kwotę 46.500,- zł z następujących tytułów:
- wpływy z podatku od nieruchomości – 20.000,- zł,
- wpływy z usług – 4.500,- zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 22.000,- zł,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- domy pomocy społecznej – 4.500,- zł,
- gospodarka odpadami – 42.000,- zł.
P. Wójt Gminy poinformował, że dokonuje się także zmian w planie
wydatków, polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami,
rozdziałami i paragrafami.
W/w poinformował, że w wyniku przedstawionych zmian zwiększa się
dochody i wydatki w budżecie Gminy na 2017 r. o kwotę 143.159,30,- zł,
w wyniku czego dochody Gminy ogółem wynoszą: 36.889.621,88 zł. natomiast
wydatki Gminy ogółem wynoszą : 39.499.160,12 zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr XXXI/253/2017 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 20
P. Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2017-2023.
Szczegółowo projekt uchwały omówił p. Wójt
Gminy, który
poinformował, że konieczność zmian w WPF na lata 2017-2023 wynika
z zapisów podjętej w dniu dzisiejszym uchwały budżetowej. I tak:
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przedsięwzięć:
Zmniejsza się wartość środków na realizację następującego zadania:
-„Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu”
w roku 2017 o kwotę 33.000,- zł.
Zwiększa się wartość środków na realizację następującego zadania:
-„ Budowa dróg gminnych Nr 201570P i 201560P w Budzyniu (ul. Parkowa,
Akacjowa, Klonowa i Wielkopolska)” w roku 2017 o kwotę 35.246,- zł.
Wprowadza się nowe przedsięwzięcia :
Wydatki majątkowe:
-„Rewitalizacja budynku gospodarczego po byłym zespole szkolnym we wsi
Nowe Brzeźno” – okres realizacji 2017-2018, wartość 78.699,17 zł.
- „ Przebudowa drogi gminnej Wyszyny II Etap” – okres realizacji 2017-2018,
wartość 283.500,- 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 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXI/254/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń
na lata 2017-2023– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 21
W wolnych głosach i wnioskach p. Wójt Gminy Budzyń przekazał
bardzo ważną wiadomość, informując, że Gmina Budzyń otrzymała długo
oczekiwaną dotację na modernizację Stadionu Sportowego w Budzyniu,
w wysokości 1.400.000, zł.
Radny p. Krystian Ograbek zwrócił się z pytaniem, jaki zakres remontu
obejmuje wspomniana dotacja.
Wójt Gminy odpowiedział, że projekt modernizacji stadionu zgłoszony we
wniosku o dotację obejmuje remont płyty głównej wraz ze wszystkimi
elementami, wyłączając bieżnię.
Adn. 22
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy Budzyń p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXXI Sesję Rady Gminy Budzyń.
Protokołowała:
Damiana Jezierska

Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
(- Zenon Nowicki-)

