P R O T O K O Ł Nr XXXII/ 2017
=====================================
z XXXII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 7 listopada
2017r. w sali narad Urzędu Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A - od godz.
1430 do godz. 1615.
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,
- Kierownik GOPS w Budzyniu
- p. Magdalena Gokiert-Kabat,
- Radny Powiatowy
- p. Eugeniusz Koczorowski.
------------------------------------------------------------------------------------------------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 przyjęcia projektów: herbu, flagi i pieczęci
Gminy Budzyń.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Projektu
pt. „Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne” w ramach
działania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/134/2012 Rady Gminy
Budzyń z dnia 20 września 2012 r. w sprawie stałych obwodów głosowania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Budzyń.
15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzeniu
należności mających charakter cywilnoprawny, których kwota wraz z
odsetkami nie przekracza 100 zł, przypadających Gminie Budzyń lub jej
jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym,

-2samorządowym instytucjom kultury oraz wskazanie organu do tego
uprawnionego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/263/2014 Rady
Gminy Budzyń z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia
warunków udzielenia pomocy de minimis w zakresie zwolnień w podatku
od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
związane z nową inwestycją w Gminie Budzyń.
17. Przyjęcie informacji o sposobie realizacji zadań oświatowych.
18. Przyjęcie informacji:
- Wojewody Wielkopolskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych
przez Wójta Gminy Budzyń i Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń,
- Wójta Gminy Budzyń z analizy złożonych oświadczeń majątkowych
Wójtowi Gminy Budzyń,
- Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń z analizy złożonych oświadczeń
majątkowych przez radnych Rady Gminy Budzyń.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Budzyń na 2017 r.
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
XXXII 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.
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W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że na
ostatniej Sesji Rady Gminy Budzyń 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. 21
„Wolne głosy i wnioski”.
Adn. 6
W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący obrad przypominając , że
zgodnie z decyzją radnych, otrzymujących materiały przed Sesją, informacja
Wójta Gminy z realizacji uchwał z poprzednich obrad 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 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy
Budzyń tj. od 29 września 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
Budzyń.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 4 do
protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie radni przyjęli protokół z XXXI Sesji Rady Gminy
Budzyń, z dnia 29 września 2017 r. – jednogłośnie.
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Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
przyjęcia projektów: herbu, flagi i pieczęci Gminy Budzyń.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówiła
Sekretarz
Gminy
p. Ewa Kasperczak, która poinformowała, że aby zaznaczyć swoją tożsamość,
gminy mają prawo do stanowienia własnych herbów, flag i pieczęci. Gmina
Budzyń posiada własny herb, jednakże należałoby go odnowić, analizując
przekształcenia jakim ulegał w okresie dziejów. Odnośnie flagi, której projekt
przyjęty był przed laty przez Radę Gminy i wysłany do zaopiniowania przez
Komisję Heraldyczną, do dzisiaj tej opinii nie otrzymał. Oznacza to, że
projektowana flaga nie spełniała wymogów heraldyki. Pani Sekretarz
poinformowała, że aby dostosować herb, flagę i pieczęć do aktualnych
wymogów heraldycznych zasięgnięto porady heraldyka, dr Gerarda
Kucharskiego, który omówił temat na posiedzeniu Komisji StatutowoSamorządowej, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Budzyń, w dniu
20 września br.
W tym miejscu głos zabrała Przewodnicząca powyższej Komisji radna
p. Izabela Jenczyk, która przypomniała, że ze względu na wagę tematu wszyscy
radni zaproszeni zostali na posiedzenie Komisji, która zaopiniowała
proponowane przez heraldyka wzory : herbu, flagi i pieczęci jednogłośnie
pozytywnie.
Pani Sekretarz w tym miejscu poinformowała, że stosownie do zasad
określonych ustawą o odznakach i mundurach wzory symboli są ustanawiane
w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii oraz miejscową tradycją
historyczną i wymagają zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw
administracji publicznej. Organem opiniodawczo – doradczym w tych sprawach
jest Komisja Heraldyczna, która opiniuje wzory insygniów i symboli.
Po omówieniu projektu uchwały głos zabrał radny p. Józef Kasperczak,
który zgłosił zastrzeżenia do załączonej do projektu uchwały ekspertyzy
historyczno-heraldycznej dr Gerarda Kucharskiego. W/w radny prosił
o uzupełnienie nieścisłości historycznej w treści ekspertyzy, poprzez dodanie
czwartej osoby, która zginęła w Górach Morzewskich tj. p. Stefana Nowaka,
o co prosił mieszkaniec Budzynia i krewny ofiary.
Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie
powyższego
projektu uchwały. Radni nie zgłosili innych uwag, w związku z czym
przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXII/255/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przyjęcia projektów: herbu, flagi i pieczęci Gminy Budzyń –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
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radnym za jej podjęcie. Wójt Gminy podsumował temat, stwierdzając, że jeśli
Komisja Heraldyczna zaopiniuje pozytywnie wszystkie symbole, to Gmina
Budzyń będzie posługiwać się staropolską tradycją heraldyczną zgodnie
z wymogami prawa.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na realizację Projektu pt. „Budzyń otwarty na osoby
niesamodzielne i niepełnosprawne” w ramach działania 7.2.2 Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Kierownik GOPS-u
p. Magdalena Gokiert-Kabat. W/w poinformowała, że Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Budzyniu złożył do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, który
jest Instytucją Pośredniczącą dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, wniosek o dofinansowanie Projektu
pt. „Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne”.
P. Kierownik wyjaśniła, że Projekt zawiera realizację sześciu głównych zadań,
do których należą:
- usługi opiekuńcze,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- usługi asystenckie,
- centrum wsparcia opiekunów faktycznych,
- utworzenie mieszkania wspomaganego, w formie mieszkania wspieranego,
- stworzenie klubu seniora przy DDPS.
P. Kierownik stwierdziła, że wdrożenie powyższych zadań w ramach
omawianego Projektu przyczyni się do zwiększenia autonomii uczestników,
zwiększenia dostępności i bezpieczeństwa dla uczestników projektu. Usługi
będą świadczone w oparciu o wysokie standardy przez specjalistyczną kadrę,
przygotowaną do świadczenia tych usług, w zdecydowanej większości
w miejscach zamieszkania. Usługi te będą służyć zaspokojeniu rosnących
potrzeb wynikających z niesamodzielności.
P. Kierownik dodała, że Projekt dofinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków
budżetu państwa. Całkowita kwota projektu wynosi 873 565,00 zł, wysokość
wkładu własnego wynosi 43 678,25 zł, a kwota dofinansowania 829 886,75 zł.
P. Kierownik poinformowała, że okres realizacji Projektu przewidziany jest od
01.11.2017 roku do 31.10.2019 roku. Ogółem w Projekcie będzie
uczestniczyło 100 osób.
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omówieniu
powyższego
tematu
głos
zabrał
radny
p. Józef Kasperczak, zwracając się z pytaniem o rodzaj wykształcenia, którym
będzie musiała legitymować się osoba świadcząca usługi asystenckie.
P. Kierownik odpowiedziała, że prawdopodobnie będzie wymagane
wykształcenie pedagogiczne.
Ponieważ nie zgłoszono innych pytań, Przewodniczący obrad poprosił
o przegłosowanie projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXII/256/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na realizację Projektu pt. „Budzyń otwarty
na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne” w ramach działania 7.2.2
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały zmieniającej
Uchwałę Nr XXI/134/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 20 września 2012 r.
w sprawie stałych obwodów głosowania.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówiła
Sekretarz
Gminy
p. Ewa Kasperczak, która przypomniała, że na terenie Budzynia powstały dwie
ulice tj. ul. Fabryczna i ul. Nowe Budy, które należy dopisać do granic obwodu
głosowania Nr 2. Również, w wyniku reformy oświatowej, zmieniła się
siedziba obwodowej komisji, ze zlikwidowanego Gimnazjum na Szkołę
Podstawową w Budzyniu, a także nazwa szkoły na: im. Powstańców
Wielkopolskich w Budzyniu. Pani Sekretarz poinformowała, że
fakty te
powodują konieczność zmiany uchwały w sprawie stałych obwodów
głosowania, dostosowując ją do stanu faktycznego
P. Sekretarz poinformowała, że jest to uchwała porządkowa, która była
omawiana również na posiedzeniu Komisji Statutowo-Samorządowej, Prawa
i Porządku Publicznego Rady Gminy Budzyń, gdzie uzyskała aprobatę radnych.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXII/257/2017 Rady Gminy
Budzyń zmieniającą Uchwałę Nr XXI/134/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia
20 września 2012 r. w sprawie stałych obwodów głosowania – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
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Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że
mieszkaniec Budzynia wystąpił z wnioskiem o wykup działki o nr ewid. 453/10
o pow. 0,0138 ha, położonej w Budzyniu przy ul. gen. Stanisława Taczaka,
stanowiącej wg aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego teren
zieleni. Wójt Gminy poinformował, że zakup wnioskowanej działki scali obecne
i przyszłe nieruchomości wnioskodawcy. Wójt Gminy poinformował, że temat
ten został przedstawiony na wcześniejszym posiedzeniu Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń, gdzie uzyskał jednogłośną
akceptację radnych.
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 XXXII/258/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
zmiany Statutu Gminy Budzyń.
Szczegółowo
projekt uchwały omówiła
Sekretarz
Gminy
p. Ewa Kasperczak, która przypomniała, że zgodnie ze Statutem Gminy Budzyń
w sesjach Rady Gminy uczestniczą z głosem doradczym: Wójt, Sekretarz
i Skarbnik Gminy. Ponieważ w dniu 1 października 2016 r. nastąpiło
rozdzielenie stanowiskowe funkcji Sekretarza i Zastępcy Wójta koniecznym jest
dokonanie zmiany w tym akcie, polegającej na określeniu osoby Zastępcy
Wójta, jako osoby uczestniczącej z głosem doradczym w sesjach Rady Gminy.
P. Sekretarz poinformowała, że wprowadzenie powyższego zapisu ma charakter
porządkowy i zostało zaakceptowane na posiedzeniu Komisji StatutowoSamorządowej, Prawa i Porządku Publicznego Rady 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 XXXII/259/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zmiany Statutu Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
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podziękował radnym za możliwość wsparcia z głosem doradczym na sesjach
Rady Gminy Budzyń.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub
rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
oraz niedochodzeniu należności mających charakter cywilnoprawny, których
kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł, przypadających Gminie Budzyń
lub jej jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym,
samorządowym instytucjom kultury oraz wskazanie organu do tego
uprawnionego.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że są
sytuacje,
gdy osoby fizyczne zalegają z należnościami o charakterze
cywilnoprawnym względem Urzędu Gminy, czy jednostek budżetowych
gminy, a są w trudnej sytuacji życiowej. Aby umożliwić umorzenie lub
rozkładanie na raty niewielkich należności, których kwota wraz z odsetkami nie
przekracza 100,- zł, niezbędne jest posiadanie stosownej uchwały w tej sprawie.
Wójt Gminy następnie przedstawił poszczególne zapisy projektu uchwały,
informując, że uregulowane tą uchwałą zasady postępowania przy niewielkich
zaległościach w trudnych sytuacjach życiowych, nie stanowią obowiązku
i reguły postępowania organu, lecz dają możliwość prawną postępowania,
w zależności od indywidualnej sytuacji podatnika.
Wójt Gminy poinformował, że projekt powyższej uchwały otrzymał akceptację
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Zgłoszone przez w/w
zastrzeżenia zostały uwzględnione w powyższym projekcie uchwały. Projekt
uchwały został również skonsultowany z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Na zakończenie omawiania projektu uchwały Wójt Gminy poinformował,
że projekt ten uzyskał jednogłośną akceptację radnych na posiedzeniu Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXII/260/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny oraz niedochodzeniu należności mających charakter
cywilnoprawny, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł,
przypadających Gminie Budzyń lub jej jednostkom budżetowym,
samorządowym zakładom budżetowym, samorządowym instytucjom kultury
oraz wskazanie organu do tego uprawnionego -jednogłośnie.
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Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXV/263/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 kwietnia
2014 roku w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis
w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w Gminie Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, przypominając, że
od 2014 r. na terenie Gminy Budzyń funkcjonuje uchwała Rady Gminy Budzyń,
regulująca udzielanie pomocy de minimis w zakresie zwolnień w podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane
z nową inwestycją w Gminie Budzyń.
Wójt Gminy stwierdził, że należałoby umożliwić przedsiębiorcom korzystanie
ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwały Rady Gminy,
w sytuacji wyczerpania w ciągu danego roku
maksymalnej kwoty
dopuszczalnej pomocy de minimis, tj. 200 lub 100 tyś Euro. W związku z tym
uznano za celowe doprecyzowanie dotychczasowej uchwały, poprzez
wprowadzenie zapisów umożliwiających rozliczanie okresu przyznanego
zwolnienia z podatku również na miesiące (w uchwale pierwotnej wskazane są
tyko lata), przy jednoczesnym ograniczeniu okresu, w którym podatnik może
wykorzystać przysługujący mu okres zwolnienia. Ma to na celu wyeliminowanie
ewentualnych przypadków wykorzystywania przysługującego zwolnienia
z podatku w przedłużającym się okresie czasu, co niekorzystnie wpływa na
planowanie dochodów gminy. Wójt Gminy poinformował, że proponuje się
również rozszerzenie przedmiotów opodatkowania, których zwolnienie
z podatku od nieruchomości nie obejmuje z uwagi na to, iż są one związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej przez dużych przedsiębiorców
o zasięgu ogólnokrajowym.
Wójt Gminy poinformował, że powyższy projekt uchwały został wysłany do
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Monitorowania
Pomocy Publicznej w Warszawie, celem naniesienia ewentualnych zastrzeżeń
do proponowanych zmian w uchwale. Dzisiejszy projekt uchwały zawiera
w zapisach zgłoszone uwagi, w tym zapis, że obowiązuje do czasu pozostawania
w mocy Rozporządzenia Komisji (UE) tj. do dnia 31 grudnia 2020 roku.
Korespondencja z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament
Monitorowania Pomocy Publicznej w Warszawie stanowi zał. Nr 11 do
protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział
15 radnych.

- 10 W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXII/261/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/263/2014 Rady Gminy Budzyń
z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia warunków udzielenia
pomocy de minimis w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją
w Gminie Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny punkt obrad
dot.
przedstawienia informacji o sposobie realizacji zadań oświatowych.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował , że pod
koniec każdego roku dyrektorzy szkół mają obowiązek przedstawienia Radzie
Gminy sprawozdań z działalności placówek na terenie Gminy Budzyń.
Ponieważ sprawozdania te dotyczą roku 2016/2017, w związku z tym zostały
sporządzone z działalności: Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kotarbińskiego
w Budzyni, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach
i zlikwidowanego już Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu.
Wójt Gminy wstępnie zapoznał radnych z powyższymi informacjami,
z uwzględnieniem wyników sprawdzianów końcowych uczniów, informując, że
były one najlepsze w powiecie chodzieskim. Wójt Gminy stwierdził, że
placówki oświatowe wywiązały się należycie z nałożonych obowiązków
oświatowych.
Radni stwierdzili, że szczegółowo zapoznali się z poszczególnymi
sprawozdaniami, które otrzymali jako materiały na dzisiejszą Sesję i w dniu
dzisiejszym nie zgłaszają do nich uwag.
Sprawozdania z działalności oświatowej: Szkoły Podstawowej
w Budzyniu, Szkoły Podstawowej w Wyszynach oraz Gimnazjum w Budzyniu,
stanowią odpowiednio załączniki Nr : 13, 14 i 15 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad poinformował, że w tym punkcie zostaną
przedstawione informacje odnośnie złożonych oświadczeń majątkowych.
I tak, Przewodniczący obrad przedstawił pierwszą informację:
- Wojewody Wielkopolskiego o złożeniu przez Wójta Gminy Pana Marcina
Sokołowskiego i Przewodniczącego Rady pana Zenona Nowickiego swoich
oświadczeń majątkowych w terminie i bez stwierdzonych nieprawidłowości.
Pismo to stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Następnie informację w tym temacie
przedstawił Wójt Gminy, który
poinformował, że:

- 11 - Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i wszyscy kierownicy
jednostek samorządowych złożyli swoje oświadczenia majątkowe w terminie
i bez nieprawidłowości.
Pismo w tej sprawie stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
Ostatnią informację w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący obrad
informując , że:
- wszyscy radni Rady Gminy Budzyń złożyli swoje oświadczenia majątkowe
w terminie i bez nieprawidłowości.
Pismo w tej sprawie stanowi zał. Nr 18 do protokołu
Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówiła
Skarbnik
Gminy
p. Honorata Lisiecka, informując o zakresie zmian w budżecie Gminy, które
należy wprowadzić do budżetu na 2017 r. W/w poinformowała, że wpłynęły
na to następujące fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o przyznaniu dotacji celowych na kwotę: 64,- zł z przeznaczeniem na realizację
zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających
z ustawy.
- Gmina Budzyń /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu/ otrzymała
dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 na realizację projektu „Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne
i niepełnosprawne” w łącznej wysokości 829.886,75 zł, w tym w roku 2017 –
58.000,- zł. Środki dla Partnera wiodącego- GOPS – 17.970,- zł, środki dla
Partnera - Fundacji – 40.030,- zł. Przyjęto klasyfikację dochodów i wydatków
zgodnie z wytycznymi Projektu.
- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Wojewodą Wielkopolskim na realizację
zadania „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017”.
Zgodnie z umową zostały przyznane środki finansowe z Funduszu Pracy
w kwocie 14.130,- zł.
- W związku z realizacją zadań własnych
- zwiększono dochody własne o kwotę 1.952,- zł z następujących tytułów:
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
– 152,- zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.000,- zł,
- wpływy z różnych dochodów – 800,- zł,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- transport i łączność- drogi publiczne gminne – 132,- zł,
- kultura fizyczna- obiekty sportowe- 1.114.000,- zł,

- 12 - zmniejszono przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia
kredytów o kwotę 1.114.000,- zł i pożyczek o kwotę 132,- zł.
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 w budżecie Gminy na 2017 r. o kwotę 74.146,- zł, w wyniku czego
dochody Gminy ogółem wynoszą: 37.704.205,17 zł. oraz zmniejsza się wydatki
o kwotę 1.039.986,- zł , w wyniku czego wydatki Gminy ogółem wynoszą :
39.199.611,41 zł. Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy o kwotę 1.114.132,- zł
i ustala na kwotę 1.495.406,24 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 XXXII/162/2017 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 19 do protokołu.
Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni 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:
Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:
Wydatki bieżące:
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 o finansach
publicznych:
- „Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne”- okres
realizacji 2017-2019, wartość 829.886,75 zł, w tym w roku 2017 - 58.000,- zł,
w roku 2018 - 463.865,- zł, w roku 2019 - 308.021,75 zł,
na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- „Audyt wewnętrzny” – okres realizacji 2018 – 2019, wartość 24.000,- zł,
w tym w roku 2018 – 6.000,- zł, w roku 2019 – 18.000,- zł.
Wydatki majątkowe:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dziewoklucz” – okres realizacji 20182019, wartość 500.000,- zł, w tym w roku 2018 – 250.000,- zł, w roku 2019 –
250.000,- zł,

- 13 - „Rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyny” – okres realizacji 2018 –
2019, wartość 1.200.000,- zł, w tym w roku 2018 – 600.000,- zł, w roku 2019 –
600.000,- zł,
- „Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu –
Etap I” – okres realizacji 2017 - 2019, wartość 5.560.000,- zł, w tym w roku
2017 – 260.000,- zł, w roku 2018 – 3.100.000,- zł, w roku 2019 – 2.200.000,- zł.
Zmniejsza się wartość środków na realizację następujących zadań:
Wydatki majątkowe:
- „Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej
w sołectwie Podstolice” – w roku 2017 o kwotę 30.547,- zł,
- „Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu”w roku 2017 o kwotę 1.467.000,- zł, w roku 2018 o kwotę 3.500.000,- zł.
Wydatki bieżące:
- „Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu
Gminy Budzyń” - w roku 2017 o kwotę 31.659,42 zł, w roku 2018 o kwotę
78.978,84 zł, w roku 2019 o kwotę 197.319,42 zł,
- „Usługa dzierżawy oraz objęcia kontraktem serwisowym systemu druku
w Urzędzie Gminy” – w roku 2017 o kwotę 300,- zł, w roku 2018 o kwotę
800,- zł, w roku 2019 o kwotę 800,- zł,
-„Dowożenie uczniów do placówek oświatowych działających na terenie gminy
Budzyń” –w roku 2018 o kwotę 2.000,- zł,
- „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia
komunikacyjne oraz następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Budzyń wraz
z podległymi jednostkami organizacyjnymi, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz
Ochotniczą Strażą Pożarną” – w roku 2017 o kwotę 1.557,36 zł, w roku 2018
o kwotę 27.560,72 zł, w roku 2019 o kwotę 27.560,72 zł, w roku 2020 o kwotę
25.194,50 zł,
- „Audyt wewnętrzny” – w roku 2017 o kwotę 670,- zł, w roku 2018 o kwotę
18.000,- zł.
Zwiększa się wartość środków na realizację następujących zadań:
Wydatki majątkowe:
- „Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej
w sołectwie Sokołowo Budzyńskie” – w roku 2018 o kwotę 200.000,- zł,
- „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem
najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec” – w roku 2018 o kwotę 40.000,- zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego
otoczenia we wsi Wyszynki” – w roku 2019 o kwotę 40.000,- zł,
- „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem
najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec” – w roku 2018 o kwotę 20.000,- zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Wyszyny II Etap” - w roku 2018 o kwotę
20.000,- zł.

- 14 2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale Budżetowej.
3) Zmniejszono przychody budżetu w roku 2017 o kwotę 1.114.132,- zł z tytułu
planowanych do zaciągnięcia kredytów.
W związku z powyższym dokonano aktualizacji spłat rat kredytów i pożyczek
oraz kwoty długu na lata następne.
4) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków w latach następnych do
wysokości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2023.
Po omówieniu powyższego projektu uchwały głos zabrał radny
p. Józef Kasperczak, który zwrócił się z pytaniem, dlaczego przebudowa
stadionu sportowego rozłożona jest na trzy lata i jakie prace remontowe
przewidziane są w 2017 r.
Odpowiedzi udzieliła p. Skarbnik, informując, że jest to plan. Natomiast okres
realizacji zadania musiał zostać przedłużony do 2019 r. gdyż Gmina Budzyń
otrzymała na to zadanie dofinansowanie.
Radny p. Józef Kasperczak zasugerował, że przedstawione w dzisiejszej
zmianie WPF inwestycje mogłyby zostać omówione na posiedzeniu Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń.
Wójt Gminy odpowiedział, że wszystkie planowane zadania inwestycyjne
zostaną szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji, przy omawianiu
projektu budżetu na 2018 r. Wójt Gminy przypomniał, że uchwała o zmianie
WPF podejmowana jest w drugiej kolejności , po uchwale o zmianie budżetu
i wynika z zapisów tej pierwszej uchwały.
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 XXXII/263/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń
na lata 2017-2023– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 20 do protokołu.
Adn. 21
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Przewodniczący obrad, który zaprosił wszystkich obecnych na obchody
rocznicy uzyskania Niepodległości 11 Listopada, które rozpoczną się w tym
dniu Mszą Św. o godz. 11,00.
- Wójt Gminy, który poinformował, że Sejm uchwalił ustawę o zaopatrzeniu
w wodę, która odbiera gminom możliwość decydowania o wysokości cen za
wodę i odbiór ścieków.

- 15 Adn. 22
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy Budzyń p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXXII Sesję Rady Gminy Budzyń.

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

