P R O T O K O Ł Nr XXXIII/ 2017
=====================================
z XXXIII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 29 listopada
2017 r. w sali narad Urzędu Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A - 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,
- Kierownik Referatu Urzędu Gminy Budzyń - p. Maciej Grabarski,
- Przewodnicząca Rady Powiatu
- p. Kinga Buszkiewicz,
- projektant planu
- p. Helena Bielasiewicz-Nowicka,
- pracownice merytoryczne z firmy AWIL
PF&C Sp. Z o.o. z Poznania
- p. Helena Goderska,
- p. Weronika Mazur.
------------------------------------------------------------------------------------------------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. Omówienie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Budzyń na lata 2017
– 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Budzyń – rejon ulicy Wągrowieckiej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Budzyń z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Budzyń na 2017 r.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie obrad.
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XXXIII 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
Przewodniczący obrad przedstawił dzisiejszy porządek obrad, który stał
się obowiązujący na dzisiejszej Sesji.
Adn. 4
Przewodniczący obrad poprosił o zajęcie głosu Wójt Gminy Budzyń,
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. 14
„Wolne głosy i wnioski”.
Adn. 6
Przewodniczący obrad przypomniał, że zgodnie z decyzją radnych,
otrzymujących materiały przed Sesją, informacja Wójta Gminy Budzyń
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
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną informację ze swojej
działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy Budzyń tj. od 7 listopada
2017 r.
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Adn. 8
Następnie Wójt Gminy Budzyń 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 XXXII Sesji Rady Gminy
Budzyń, z dnia 7 listopada 2017 r. – jednogłośnie.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny temat dot. omówienia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Budzyń na lata 2017-2023.
Przewodniczący obrad poprosił zaproszonych przedstawicieli firmy AWIL
o ponowne omówienie Programu Rewitalizacji. Pracownik merytoryczny firmy
p. Helena Goderska przedstawiła prezentację opracowanego przez firmę AWIL
PF&C Sp. Z o.o. w Poznaniu Programu Rewitalizacji naszej gminy. W/w
przypomniała, że w Gminie Budzyń na cele Programu zostały wytypowane
cztery obszary, które będą brały udział w procesie rewitalizacji, jako obszary
najbardziej zdegradowane poprzez działania całościowe i wymagające
stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Do obszaru tego
wytypowano: teren w Sokołowie Budzyńskim, w Brzekińcu, Wyszynach oraz
w Budzyniu, nazwany jako Budzyń VI. Następnie w/w omówiła sześć
projektów, realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji,
przedstawiając cele i obszary działania poszczególnych projektów oraz
szacunkową wartość każdego zadania. Po ogólnym omówieniu tematu
w/w przypomniała, że w sprawie rewitalizacji przeprowadzone zostały
z mieszkańcami Gminy Budzyń konsultacje społeczne.
W tym miejscu Wójt Gminy wyjaśnił, że Program Rewitalizacji wymaga
jeszcze uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu
i zostanie przedstawiony do uchwalenia na następnej Sesji Rady Gminy Budzyń.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
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Wągrowieckiej.
Do szczegółowego przedstawienia
projektu uchwały przystąpiła
projektant planu p. Helena Bielasiewicz-Nowicka, która omówiła założenia
ogólne planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń – rejon ulicy
Wągrowieckiej, zawarte w dzisiejszym projekcie uchwały. W/w poinformowała,
że projekt uchwały w powyższej sprawie przeszedł wszystkie niezbędne
uzgodnienia, w związku z czym celowe i uzasadnione jest zakończenie tego
etapu poprzez przedstawienie planu do uchwalenia na Sesji Rady Gminy
Budzyń.
W/w poinformowała, że uchwałą Rady Gminy Budzyń z 2016 r. Wójt Gminy
Budzyń przystąpił do sporządzenia ww dokumentu planistycznego. Obszar
objęty planem obejmuje tereny niezabudowane wsi Budzyń, położone
w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w rejonie ulicy Wągrowieckiej. Teren ten
w części objęty jest ustaleniami obwiązującego planu zagospodarowania
przestrzennego z 2001 roku.
P. Projektant przypomniała, że wcześniej sporządzono zmiany obowiązującego
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Budzyń, celem wprowadzenia w zapisach studium nowych obszarów
inwestycyjnych, wynikających z polityki przestrzennej Gminy.
W/w poinformowała, że zgodnie z dzisiejszym projektem planu przewiduje się
na omawianym obszarze przebudowę i modernizację dwóch napowietrznych
linii elektroenergetycznych średniego napięcia.
W/w oznajmiła, że po zmianach omawiany plan zakłada podział około 6 ha
terenu na 4 funkcjonalne podstrefy, z przeznaczeniem na nieuciążliwą
działalność produkcyjną, magazynową, garażową i usługową, bez możliwości
wprowadzania funkcji mieszkaniowej. P. Projektant następnie omówiła
ustalenia szczegółowe dotyczące
ładu przestrzennego, zasad ochrony
środowiska, warunków zagospodarowania terenu, zasad modernizacji,
rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej i systemów komunikacji. W tym
temacie w/w zwróciła szczególną uwagę na : przewidzianą maksymalną
wysokość zabudowy do 15 m npt, szerokość frontów działek nie mniejszą niż 25
m wysokość, a także dopuszczenie możliwości zabudowy przy granicy działki
sąsiedniej.
Następnie p. Projektant określiła szacunkowe dochody i koszty gminy
wynikające z uchwalenia powyższego planu, w tym zadania gminy, takie jak
uzbrojenie terenu czy budowa dróg.
Po omówieniu powyższego tematu głos zabrał Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń radny
p. Józef Kasperczak, który poinformował, że powyższy temat był omawiany na
jednym z posiedzeń Komisji i uzyskał jednogłośną akceptację radnych.
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podsumowując, że tereny objęte planem, ze względu na pobliską oczyszczalnię
ścieków, nie mogą mieć zabudowy mieszkaniowej, dlatego też celowe jest
usytuowanie w tym obszarze mniejszej zabudowy produkcyjno –usługowej,
która już obecnie cieszy się zainteresowaniem potencjalnych inwestorów.
Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIII/264/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Budzyń - rejon ulicy Wągrowieckiej – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówiła
Sekretarz
Gminy
p. Ewa Kasperczak informując, że zgodnie z art. 5 ustawy o działalności
pożytku publicznego jednostki samorządu terytorialnego realizują działalność
w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, w zakresie odpowiadającym zadaniom tych
organów.
P. Sekretarz Gminy poinformowała, że obowiązek uchwalania rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wynika z art. 5a ust. 1
w/w ustawy. Program ten stanowi podstawę do dysponowania środkami
publicznymi przeznaczonymi na wykonywanie zadań Gminy, które mają być
powierzone organizacjom do realizacji.
Sekretarz Gminy oznajmiła, że przed podjęciem dzisiejszej uchwały, zgodnie
z procedurą przeprowadzono konsultacje społeczne, na podstawie Zarządzenia
Nr 96/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 października 2017 r. Miały one na
celu wyrażenie opinii o projekcie „Programu na rok 2018”, w formie pisemnej,
poprzez zamieszczenie projektu „Programu” w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Gminy Budzyń oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Budzyń. Termin rozpoczęcia konsultacji wyznaczono na
dzień 23 października 2017 r., a termin zakończenia na dzień 13 listopada
2017 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga
dotycząca konsultowanego projektu uchwały.
Powyższe Zarządzenie Wójta Gminy Budzyń oraz protokół z przeprowadzonych
konsultacji stanowią zał. Nr 6 do protokołu.
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Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy
Budzyń radny p. Mariusz Ajchsztet, który poinformował, że przy prowadzeniu
prac nad projektem budżetu na 2018 r. Komisja łączona z Komisją Rewizyjną
Rady Gminy Budzyń również zajmowały się omawianiem powyższego
projektu uchwały, opiniując go jednogłośnie pozytywnie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 15
radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIII/265/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2018 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni 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 zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 200,- zł z przeznaczeniem na
uzupełnienie wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 116.000,- zł w dziale 855, rozdz.
85502, paragrafie 2010.
- W związku z realizacją zadań własnych :
- zwiększono dochody własne o kwotę 51.450,- zł z następujących tytułów:
- wpływy z czynszu za obwody łowieckie – 1.000,- zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 750,- zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży – 4.000,- zł,
- wpływy z podatku rolnego – 10.000,- zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 4.000,- zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 5.000,- zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –
2.000,- zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10.000,- zł,
- wpływy ze zwrotów świadczeń – 2.000,- zł,
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- wpływy z darowizn – 500,- zł,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- oświata i wychowanie – przedszkola – 40.000,- zł,
- pomoc społeczna – domy pomocy społecznej – 4.450,- zł,
- kultura fizyczna – zadania w zakresie kultury fizycznej – 7.000,- 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 zmniejsza się
dochody i wydatki w budżecie Gminy na 2017 r. o kwotę 64.350,- zł, w wyniku
czego dochody Gminy ogółem wynoszą: 37.653.255,17 zł, natomiast wydatki
Gminy ogółem wynoszą : 39.148.661,41 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 XXXIII/266/2017 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 14
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radna p. Izabela Jenczyk, która ponowiła prośbę o zakup i umieszczenie
słupów ogłoszeniowych w poszczególnych wsiach.
Wójt Gminy Budzyń przyjął temat do wiadomości.
- Radny p. Andrzej Czerwoniec zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy
z sugestią o nie organizowanie posiedzeń Rady Gminy w okresie ferii
zimowych.
Adn. 15
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy Budzyń p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXXIII Sesję Rady Gminy Budzyń.

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

