P R O T O K O Ł Nr XXXIV/ 2017
=====================================
z XXXIV Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 28 grudnia
2017 r. w sali narad Urzędu Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A - od godz.
14.00 do godz. 15.30.
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
- Zastępca Wójta Gminy Budzyń
- Sekretarz Gminy Budzyń
- Skarbnik Gminy Budzyń

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Piotr Jankowski,
- p. Ewa Kasperczak,
- p. Honorata Lisiecka.

PORZĄDEK OBRAD:
CZĘŚĆ ROBOCZA SESJI :
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawy regulaminowe.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski.
5. Wnioski i interpelacje radnych.
6. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy w okresie
międzysesyjnym.
8. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
9. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Sesji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Budzyń na lata 2017 – 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie Gminy Budzyń.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
użytkownikowi wieczystemu (działka nr 1996).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
użytkownikowi wieczystemu (działka nr 1798).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Budzyń.
16. Informacja w sprawie weryfikacji wniosków sołectw w sprawie
zaplanowania przedsięwzięć w budżecie Gminy Budzyń na 2018 r. ze
środków sołeckich w ramach funduszu sołeckiego.

-217. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2017-2023.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie
operacji: „ Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń,
zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie” z udziałem środków
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2018-2023.
21. Uchwalenie budżetu Gminy Budzyń na 2018 r.
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Zakończenie obrad.
SPOTKANIE OPŁATKOWE
-----------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXXIV 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
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad, który stał
się obowiązujący na dzisiejszej Sesji.
Adn. 4
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy informując, że na ostatniej Sesji
Rady Gminy nie zostały zgłoszone wnioski do realizacji.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 2 do
protokołu.

-3Adn. 5
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji. Przewodniczący
obrad poinformował, że wnioski będzie można jeszcze zgłaszać w pkt. 22
„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 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
29 listopada 2017 r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 8
Następnie ponownie głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj.
od 29 listopada 2017 r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag.
Adn. 9
W tym punkcie radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXXIII Sesji Rady
Gminy Budzyń, z dnia 29 listopada 2017 r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Budzyń na lata 2017-2023.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy przypominając, że Lokalny
Program Rewitalizacji Gminy Budzyń na lata 2017-2023 był już wielokrotnie
omawiany przez przedstawicieli firmy AWIL, w tym na ostatniej Sesji Rady

-4Gminy. W/w poinformował, że również w tym temacie przeprowadzone zostały
konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Budzyń.
Wójt Gminy przypomniał ogólnie, że w Gminie Budzyń na cele Programu
wytypowano
cztery obszary, do których należą: teren w Sokołowie
Budzyńskim, w Brzekińcu, w Wyszynach oraz w Budzyniu, nazwany jako
Budzyń VI. W ramach Programu będzie realizowanych sześć projektów,
których szczegółowe cele i obszary działania przedstawiono na ostatniej Sesji.
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 XXXIV/267/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Budzyń
na lata 2017-2023 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2018.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, przypominając, że powyższy
Program został szczegółowo omówiony przez Pełnomocnika Wójta ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii p. Edytę Radwańską
podczas wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych,
Sportu i Turystyki oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń, gdzie radni
zaopiniowali go jednogłośnie pozytywnie.
Wójt Gminy dodał, że obecna Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii p. Edyta Radwańska realizuje zadania
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zgodne z założeniami poprzednika śp. Kazimierza Cembrowicza.
Radni po wysłuchaniu powyższego nie zgłosili uwag, uważając za
celowe wszelkie działania w temacie walki z uzależnieniami.
W związku z powyższym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało
udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIV/268/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2018 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówił
Zastępca
Wójta
p. Piotr Jankowski, który poinformował, że ze względu na
duże
zainteresowaniem mieszkańców montażem sieci i przyłączy światłowodowych,
Internetu szerokopasmowego, zachodzi uzasadniona konieczność obniżenia
obowiązujących stawek za umieszczenie tego rodzaju urządzeń w pasie
drogowym. W/w przypomniał, że propozycję obniżenia stawki w tym zakresie
do wysokości 15,- zł, złożył już na posiedzeniu łączonym Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów i Komisji Statutowo-Samorządowej, Prawa
i Porządku Publicznego Rady Gminy Budzyń, uzyskując akceptację radnych.
Zdaniem Zastępcy Wójta, przyjęcie powyższej propozycji stworzy dogodne,
preferencyjne warunki dla potencjalnych inwestorów, którzy będą zajmować
się budową i montażem sieci szerokopasmowych na terenie 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 XXXIV/269/2017 Rady Gminy
Budzyń zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że do
Urzędu Gminy wpłynął
wniosek od dotychczasowego użytkownika
wieczystego o wykupienie prawa użytkowania wieczystego na własność działki
nr 1996, o pow. 0,2588 ha, położonej w obrębie Budzyń, w drodze
bezprzetargowej.
Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z ustawą o gospodarce
nieruchomościami nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeśli
sprzedaż następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego, na jego wniosek.
W/w przypomniał, że powyższy projekt uchwały został omówiony na
posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń,
gdzie uzyskał akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
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Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikowi
wieczystemu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że do
Urzędu Gminy wpłynął
wniosek od dotychczasowego użytkownika
wieczystego o wykupienie prawa użytkowania wieczystego na własność działki
nr 1798, o pow. 0,1236 ha, położonej w obrębie Budzyń, w drodze
bezprzetargowej.
Wójt Gminy poinformował, że tak jak w przypadku poprzedniej uchwały,
zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami nieruchomość jest zbywana
w drodze bezprzetargowej, jeśli sprzedaż następuje na rzecz jej użytkownika
wieczystego, na jego wniosek.
W/w przypomniał, że również powyższy projekt uchwały został omówiony na
posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń,
gdzie uzyskał akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIV/271/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikowi
wieczystemu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy
Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, przypominając, że
Gmina Budzyń jest właścicielem nieruchomości zabudowanej o numerze ewid.
7/2, o powierzchni 0,2079 ha, położonej w obrębie Dziewoklucz. W budynku
komunalnym znajdują się dwa lokale.
Wójt Gminy poinformował, że o nabycie lokalu mieszkalnego nr 2,
o powierzchni użytkowej 94,72 m2 wystąpił dotychczasowy najemca
p. Maria Ostradecka. Do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przynależą
pomieszczenia o powierzchni użytkowej 99,18 m2 (w tym strych nad lokalem nr

-72 i 3 pomieszczenia gospodarcze w budynku gospodarczym) oraz udział
wynoszący
19390/28724
części
w
gruncie
i
urządzeniach
wspólnych. W/w poinformował, że najemca jest długoletnim najemcą lokalu
mieszkalnego, jak i pomieszczeń przynależnych, w związku z czym przysługuje
mu pierwszeństwo nabycia.
Wójt Gminy dodał, że przedmiotem uchwały jest również wyrażenie zgody na
sprzedaż nieużytkowanego lokalu numer 1, o powierzchni użytkowej 91,6 m2,
do którego przynależy pomieszczenie – strych nieużytkowy nad lokalem nr 1,
o powierzchni użytkowej 33,48 m2 i udział wynoszący 9334/28724 części
w gruncie i urządzeniach wspólnych. W/w zaznaczył, że sprzedaż
przedmiotowego lokalu w drodze przetargu nieograniczonego pozwoli uzyskać
środki finansowe do budżetu gminy, jak również umożliwi zagospodarowanie
wolnego lokalu.
Wójt Gminy przypomniał, że powyższy projekt uchwały został omówiony na
posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń,
gdzie uzyskał akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIV/272/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny punkt obrad dot. informacji
w sprawie weryfikacji wniosków sołectw Gminy Budzyń w sprawie
zaplanowania przedsięwzięć w budżecie Gminy Budzyń na rok 2018,
ze środków sołeckich w ramach funduszu sołeckiego.
Do omówienia tego dokumentu przystąpił Wójt Gminy, który przedstawił
wysokość funduszu sołeckiego, przypadającą na poszczególne sołectwa
w 2018 r. oraz nazwę zadania i zaplanowaną kwotę na jego realizację
w poszczególnym sołectwie. W/w poinformował, że łączna kwota należna dla
wszystkich sołectw w Gminie Budzyń na 2018 r. wynosi 296.915,09 zł.
Wójt Gminy poinformował, że w wyniku analizy wszystkie planowane zadania
spełniają wymogi określone w przepisach ustawy o funduszu sołeckim
i w związku z tym wszystkie zostały przyjęte do realizacji w 2018 r.
Na zakończenie omawiania powyższego tematu Wójt Gminy przypomniał,
że ustawa o funduszu sołeckim stanowi, że środki z funduszu sołeckiego
przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi
Gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią
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możliwość dokonania w ciągu roku zmian w zaplanowanych w danym sołectwie
przedsięwzięciach.
Powyższy dokument stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy z projektów uchwał
budżetowych na dzisiejszej Sesji, 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 jeszcze
wprowadzić do budżetu Gminy na 2017 r. W/w poinformowała, że wpłynęły
na to następujące fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Ministra Rozwoju i Finansów zawiadomienie
o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
w wysokości 28.684,- zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów
związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie ustaw
oświatowych, a także przechodzących na emeryturę.
- W związku z realizacją zadań własnych
zwiększono dochody własne o kwotę 1.700,- zł z następujących tytułów:
- wpływy z darowizn – 1.200,- zł,
- wpływy z usług – 500,- zł,
zmniejszono dochody własne o kwotę 180.000,- zł z następujących tytułów:
- wpływy z podatku od nieruchomości – 180.000,- zł,
zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- transport i łączność – drogi publiczne gminne – 36.180,- zł,
- gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami –
15.000,- zł,
- działalność usługowa–plany zagospodarowania przestrzennego – 15.000,- zł,
- administracja publiczna – pozostała działalność – 1.200,- zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże
pożarne – 23.000,- zł,
- oświata i wychowanie – przedszkola – 7.000,- zł,
- oświata i wychowanie – stołówki szkolne i przedszkolne – 500,- zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami –
60.000,- zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic, placów
i dróg – 60.000,- zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby – 5.000,- zł,
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- transport i łączność – drogi publiczne gminne – 900.935,- zł,
zmniejszono przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia
pożyczek o kwotę 499.755,- zł.
W/w poinformowała, że dokonuje się także zmian w planie wydatków
polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami
i paragrafami.
Na zakończenie p. Skarbnik poinformowała, że w wyniku przedstawionych
zmian zmniejsza się dochody w budżecie Gminy na 2017 r. o kwotę 149.616,zł,
w wyniku czego łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2017 r. ustala się
w wysokości 37.698.116,17 zł, oraz zmniejsza się wydatki w budżecie gminy na
2017 r. o kwotę 649.371,- zł, w wyniku czego ustala się łączną kwotę wydatków
budżetu na 2017 r. w wysokości 38.693.767,41 zł.
Pani Skarbnik
poinformowała, że w wyniku przedstawionych zmian zmniejsza się deficyt
budżetu o kwotę 499.755,- zł i ustala na kwotę 995.651,24 zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXXIV/273/2017 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały budżetowej
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Budzyń na lata 2017-2023.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówiła
Skarbnik
Gminy
p. Honorata Lisiecka, która poinformowała, że zmiany w WPF na lata 20172023 znajdują się w zapisach podjętej w dniu dzisiejszym uchwały budżetowej.
Następnie W/w poinformowała, z czego wynika konieczność zmian w WPF na
2017 r. :
1) W związku ze zmianami przedsięwzięć wprowadza się zmiany w wykazie
przedsięwzięć.
Dokonuje się zmiany w realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej
na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie”:
- zmniejszając wartość środków w roku 2017 o kwotę 900.935,- zł,
- zwiększając wartość środków w roku 2018 o kwotę 900.935,- zł.
Zwiększa się wartość środków na realizację następującego zadania:
„Rewitalizacja budynku gospodarczego po byłym zespole szkolnym we wsi
Nowe Brzeźno” w roku 2018 o kwotę 20.000,- zł.
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w Uchwale Budżetowej.
3) Zmniejszono przychody budżetu w roku 2017 o kwotę 499.755,- zł z tytułu
planowanych do zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
W związku z powyższym dokonano aktualizacji spłat kredytów i pożyczek oraz
kwoty długu na lata następne.
4) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów
w latach następnych do wysokości przyjętych w wieloletniej prognozie
finansowej na lata 2018-2023.
Radni do przedstawionych zmian w WPF Gminy Budzyń nie zgłosili
uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, podejmując uchwałę
Nr XXXIV/274/2017 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2017-2023 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały budżetowej
zmieniającej Uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji: „ Przebudowa
drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo
Budzyńskie” z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy przypominając, że
w dniu 26 maja br. Rada Gminy Budzyń podjęła Uchwałę Nr XXVII/229/2017
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie operacji: „ Przebudowa drogi gminnej na terenie
Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie” z udziałem
środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W uchwale tej istnieje zapis
o wykorzystaniu pożyczki w latach 2017-2018. Ponieważ konsorcjum
realizujące powyższe przedsięwzięcie nie wywiązało się w 50% z realizacji
zadania występuje konieczność zmiany uchwały, poprzez dokonanie w niej
zapisu, że pożyczka będzie wykorzystana w całości w 2018 roku.
Radni wyrazili akceptację odnośnie proponowanego zapisu w projekcie
uchwały, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, podejmując uchwałę
Nr XXXIV/275/2017 Rady Gminy Budzyń zmieniającą Uchwałę w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie operacji: „ Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń,
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z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 -– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały, która
wraz z projektem budżetu na 2018 r. jest najważniejszą pozycją dzisiejszych
obrad, tj.: projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2018-2023.
Następnie głos zabrała p. Skarbnik Honorata Lisiecka, która
przypomniała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, od 2011r. wraz
z budżetem Gminy Rada Gminy uchwala również niniejszą uchwałę.
Zgodnie z założeniami ustawy o finansach publicznych każda gmina uchwala
Wieloletnią Prognozę Finansowa do roku, w którym kończą się jej
zobowiązania kredytowe, w przypadku Gminy Budzyń jest to rok 2023.
P. Skarbnik poinformowała, że w gminie Budzyń nie ma zagrożeń, odnośnie
nie spełnienia wskaźników zadłużenia.
P. Skarbnik następnie szczegółowo omówiła poszczególne załączniki do
projektu uchwały , tj. :
- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Budzyń, a w niej dochody i wydatki
bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób
finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób
sfinansowania spłaty długu,
- wykaz wieloletnich przedsięwzięć i opis przyjętych wartości do WPF Gminy
Budzyń na lata 2018-2023.
Po omówieniu przez p. Skarbnik projektu powyższej uchwały głos zabrał
Przewodniczący obrad, który przedstawił uchwałę Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w sprawie wyrażenia opinii
o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Budzyń, informując, że jest to opinia pozytywna.
Uchwała RIO stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Radni nie wnieśli
uwag do przedstawionej Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń
na lata 2018-2023, która omawiana była
szczegółowo na poszczególnych posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Odzwierciedleniem tego było przedstawienie w następnej kolejności, przez
Przewodniczącego obrad opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy,
jednocześnie o projekcie budżetu Gminy Budzyń na 2018 rok, który będzie
omawiany w następnym punkcie obrad oraz o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2018-2023. W/w przedstawił opinie
w powyższej sprawie, wydane przez:
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- Komisję Statutowo-Samorządową, Prawa i Porządku Publicznego Rady
Gminy Budzyń,
- Komisję Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady
Gminy Budzyń.
W/w poinformował, że wszystkie opinie są pozytywne i stanowią odpowiednio
załączniki od Nr 16 do Nr 18 do protokołu.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów radny p. Józef Kasperczak, który przedstawił ostateczną opinię
jednocześnie o projekcie budżetu na 2018 r, który będzie omawiany
w następnym punkcie obrad oraz o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Budzyń na lata 2018-2023, informując, że jest to opinia pozytywna, wydana na
podstawie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy Budzyń.
Powyższa opinia Komisji stanowi zał. Nr 19 do protokołu.
Radni, po wysłuchaniu wszystkich niezbędnych informacji, dotyczących
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 20182023 nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr XXXIV/276/2017 Rady Gminy Budzyń w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2018-2023 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 20 do protokołu.
Adn. 21
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni i najważniejszy wraz z podjętą
wcześniej uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2018-2023 punkt dzisiejszych obrad tj. projekt uchwały
w sprawie budżetu Gminy Budzyń na 2018 rok.
Aby zachować
prawidłowe procedury przy
uchwalaniu budżetu
Przewodniczący obrad przedstawił tekst z Uchwały Nr XXXIV/299/2010 Rady
Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej Gminy Budzyń.
W tym miejscu głos zabrała p. Skarbnik, która zgodnie z powołaną wyżej
uchwałą, przystąpiła do szczegółowego omówienia poszczególnych
załączników do projektu uchwały budżetowej oraz projektowanych dochodów
i wydatków budżetowych na 2018 r. przypominając jednocześnie, że zgodnie
z procedurą radni otrzymali materiały dotyczące projektu budżetu na 14 dni
przed dzisiejszą Sesją.
Pani Skarbnik poinformowała, że w stosunku do projektu uchwały budżetowej
gminy Budzyń na 2018 r. przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Budzyń z dnia
8 listopada 2017, dokonano następujących autopoprawek do projektu budżetu:
- zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.800.935,- zł z tytułu:
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- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1.800.935,- zł z przeznaczeniem na
realizację następujących zadań:
- drogi publiczne gminne:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec – 700.000,- zł,
„Przebudowa dróg gminnych nr: 201553P i 201555P w m. Grabówka” –
100.000,- zł,
„ Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w
sołectwie Sokołowo Budzyńskie” – 900.935,- zł,
- szkoły podstawowe:
„Zakup wykładziny na halę sportową” – 40.000,- zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
„Rewitalizacja budynku gospodarczego po byłym zespole szkolnym we wsi
Nowe Brzeźno” – 40.000,- zł.
Następnie p. Skarbnik przedstawiła zaplanowane:
- dochody ogółem
- 42.694.557,00 zł,
z tego :
dochody bieżące:
- 41.695.461,00 zł,
dochody majątkowe
- 999.096,00 zł,
- wydatki ogółem
- 44.279.539,24 zł,
z tego :
- wydatki bieżące
- 32.055.086,04 zł,
- wydatki majątkowe
- 12.224.453,20, zł,
- deficyt budżetu ustala się w kwocie
- 1.589.982,24 zł,
który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek
i kredytów.
Następnie p. Skarbnik przedstawiła rozliczenie przychodów i rozchodów
budżetu. I tak: Przychody w wysokości 2.767.689,00 zł to:
- pożyczka w wysokości 999.509,- zł zaciągnięta na wyprzedzające
finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 20142020 – „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej
w sołectwie Sokołowo Budzyńskie",
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 200.000,-zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi
Dziewoklucz”,
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z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec”,
- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 1.068.180,- zł na realizację
zadań, na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie
w ramach ogłaszanych programów i inne.
Rozchody w wysokości : 1.182.706,76 zł to:
- spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.182.706,76 zł, które dokonuje
się z dochodów własnych gminy.
P. Skarbnik poinformowała, że w 2018 r. planuje się wydatki inwestycyjne na
ogólną
kwotę 12.224.453,20,- zł tj. 27,61% ogółu wydatków, w tym
z następujących środków :
- ze środków stanowiących fundusz sołecki – 117.962,20 zł,
- z kredytów i pożyczek – 2.767.689,- zł,
- z dotacji – 500.000,- zł,
- ze środków gminy – 8.838.802,- zł,
z przeznaczeniem na:
- pomoc finansową dla Powiatu Chodzieskiego na współfinansowanie zadania
„Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1487P w m. Sokołowo B”– 30.000,- zł,
- przebudowę drogi i chodnika w m. Prosna – 99.329,46 zł, w tym z Funduszu
Sołeckiego 14.329,46 zł,
- budowę separatora wód deszczowych – 35.000,- zł,
- przebudowę drogi gminnej w Bukowcu – 700.000,- zł, w tym przewidziana do
zaciągnięcia pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
w Warszawie , w kwocie - 500.000,- zł,
- przebudowę drogi gminnej w Nowym Brzeźnie - 750.000,- zł,
- przebudowę drogi gminnej w Wyszynach II etap - 110.000,- zł,
- przebudowę dróg gminnych nr 201553P i 201555P w m. Grabówka –
900.000,- zł,
- przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Bukowiec, Podstolice –
600.000.- zł,
- Sołectwo Wyszyny – Budowa drogi- dofinansowanie zadania – 12.000,- zł,
- przebudowę drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej
w sołectwie Sokołowo Budzyńskie – 2.000.935,- zł, w tym przewidzianą do
zaciągnięcia pożyczkę na wyprzedzające finansowanie 999.509,- zł,
- wykup nieruchomości i gruntów na potrzeby gminy – 30.000,- zł,
- zakup sprzętu i licencji- urząd gminy – 50.000,- zł,
- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 440.000,- zł,
- budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Budzyniu–765.056,- zł,
- rozbudowę Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyny – 600.000,- zł,
- wymianę pieca w budynku Szkoły Podstawowej os. Wierzbowe w Budzyniu
- 100.000,- zł,
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- zakup urządzeń – szkoła podstawowa – 6.500,- zł,
- zakup wykładziny na halę sportową – 40.000,- zł,
- zakup wyposażenia - szkoła podstawowa – 4.000,- zł,
- zakup placu zabaw – przedszkole – 10.000,- zł,
- ogrodzenie terenu zieleni wiejskiej we wsi Bukowiec – 40.918,09 zł,
w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 16.918,09 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w gminie Budzyń – 109.000,- zł,
w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 9.000,- zł,
- dotację celową dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu
na realizację zadania : „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dziewoklucz” –
250.000,- zł, w tym przewidzianą do zaciągnięcia pożyczkę z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w
kwocie 200.000,- zł,
- wykonanie ogrodzenia wzdłuż terenów gminnych w centrum wsi – 20.000,- zł,
w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 15.000,- zł,
- sołectwo Budzyń – zagospodarowanie terenu przy placu zabaw – 18.000,- zł,
- budowę świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem najbliższego otoczenia
we wsi Wyszynki – 250.000,- zł,
- przebudowę i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem
najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec – 660.000,- zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Dziewoklucz10.000,- zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 4.000,- zł,
- sołectwo Grabówka – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej –
10.000,- zł,
- sołectwo Podstolice – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej –
7.000,- zł,
- rewitalizację budynku gospodarczego po byłym zespole szkolnym we wsi
Nowe Brzeźno – 55.000,- zł,
- budowę boiska sportowego we wsi Sokołowo Budzyńskie – 350.000,- zł,
- przebudowę otwartego wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu –
Etap I – 3.100.000,- zł, w tym dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej 500.000,- zł,
- sołectwo Nowe Brzeźno – zakup i instalacja piłkochwytów przy boisku
sportowym – 6.714,65 zł,
- sołectwo Sokołowo Budzyńskie – zakup urządzeń sportowych na siłownię
zewnętrzną – 5.000,- zł.
Pani Skarbnik poinformowała również, że w 2018 r. Gmina Budzyń dokonuje
spłat pożyczek z dochodów własnych gminy, w wysokości 1.182.706,76 zł.
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Wójt Gminy przypominając, że był on szczegółowo omawiany i analizowany
przez poszczególne Komisje Rady Gminy Budzyń. Zdaniem Wójta zamierzenia
projektu budżetu są ambitne i chociaż co roku spełniane są oczekiwania
znacznej grupy mieszkańców Gminy, to i tak wszystkich oczekiwań nie
zrealizuje się w danym roku budżetowym.
Przewodniczący Rady Gminy radny p. Zenon Nowicki stwierdził, że Jego
zdaniem projekt budżetu zawiera wszystkie najważniejsze pozycje, które
w 2018 r. należy zrealizować.
Radni nie wnieśli uwag do omawianego projektu budżetu Gminy Budzyń na
2018 r.
Następnie przystąpiono do przedstawienia niezbędnych dokumentów
koniecznych do uchwalenia budżetu, zgodnie z uchwałą wymienioną na wstępie
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Budzyń.
W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad przedstawił
uchwałę
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu tj.:
Uchwałę Nr SO.0952/4/15/Pi/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu, z dnia 13 listopada 2017 r., w sprawie opinii
o projekcie uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2018 rok, która jest opinią
pozytywną. Uchwała ta stanowi zał. Nr 21 do protokołu.
W następnej kolejności Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy
p. Józef Kasperczak przypomniał
opinie
poszczególnych Komisji Rady Gminy o projekcie budżetu Gminy Budzyń na
2018 rok oraz o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata
2018-2023, które zostały już przedstawione przy omawianiu poprzedniego
punktu obrad.
W/w przypomniał, że wszystkie opinie są pozytywne. Następnie
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy
p. Józef Kasperczak przypomniał ostateczną, pozytywną opinię Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń o powyższym
projekcie budżetu, wydaną na podstawie opinii poszczególnych Komisji Rady
Gminy Budzyń.
Radni, po wysłuchaniu wszystkich niezbędnych informacji, dotyczących
uchwalenia budżetu Gminy Budzyń na 2018 r. nie zgłosili uwag, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIV/277/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2018 rok –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 22 do protokołu.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy p. Marcin Sokołowski, który
podziękował za jednogłośne uchwalenie budżetu Gminy Budzyń na 2018 r. i za
spokojną, rzetelną pracę przy jego tworzeniu. Wójt Gminy wyraził nadzieję, że
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Adn. 22
W wolnych głosach i wnioskach radni nie zgłosili żadnych spraw
i wniosków do realizacji.
Adn. 23
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim obecnym za owocny udział
w obradach i zakończył XXXIV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Budzyń,
zapraszając wszystkich obecnych na Sesję Opłatkową.

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

SPOTKANIE OPŁATKOWE
Po zakończeniu Sesji o godz. 16,00 radni spotkali się z zaproszonymi
gośćmi:
Starostą
Powiatowym,
radnymi
powiatowymi,
sołtysami
przedstawicielami Izby Rolniczej, księżmi z Parafii Budzyń oraz ks. prof. Janem
Kantym Pytlem, na uroczystym Spotkaniu Opłatkowym, przy łamaniu się
opłatkiem, wspólnym wysłuchaniu kolęd i poczęstunku w sali obrad Gminnego
Ośrodka Kultury w Budzyniu.

