P R O T O K O Ł Nr XXXV/ 2018
=====================================
z XXXV Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 17 stycznia
2018 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 :
- 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,
- Urbanista
- p. Marcin Radeberg-Skorzysko.
------------------------------------------------------------------------------------------------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 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Podstolice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Budzyń.
12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez inny organ niż
jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2018 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2018-2023.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie obrad.
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XXXV 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.
Adn. 4
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. 15
„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 czytana na
Sesji.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 3 do
protokołu.
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W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy
Budzyń tj. od 28 grudnia 2017 r.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.
Adn. 8
Następnie głos zabrał Zastępca Wójt Gminy, który poinformował, że
z powodu przebywania Wójta Gminy na zwolnieniu lekarskim, informacja
Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym zostanie przedstawiona podczas
obrad kolejnej Sesji.
Adn. 9
W tym punkcie radni przyjęli protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy
Budzyń, z dnia 28 grudnia 2017 r. – jednogłośnie.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podstolice.
W tym miejscu Przewodniczący obrad oddał głos urbaniście
p. Marcinowi Radeberg-Skorzysko, który przystąpił do szczegółowego
omówienia głównych założeń powyższego planu. W/w poinformował, że
dzisiejszy projekt uchwały w powyższej sprawie jest kontynuacją uchwalonej
we wrześniu 2017 r. zmiany studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń dla wybranych terenów,
w tym Podstolic. Projekt planu obejmuje obszar działki oznaczonej numerem
ewidencji gruntów 121 oraz części działek oznaczonych numerami: 123, 171
i 172, położonych w obrębie Podstolic, pod lasem, przy drodze gminnej do
Budzynia. Przedmiotem planu jest wprowadzenie ustaleń dotyczących nowych
zasad
zabudowy
i zagospodarowania
terenu
położonego
na
powyższym obszarze.
W/w poinformował, że przewiduje się przeznaczenie większości obszaru planu
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dodatkowo wyznacza się
pasy drogowe – istniejący – drogi gminnej oraz planowane – dróg
wewnętrznych. Od strony lasu co do zasady lokalizuje się drogi , albo wyznacza
się pas zieleni urządzonej. W zakresie infrastruktury technicznej przewiduje się
pełne uzbrojenie techniczne (wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa,
energia elektryczna), aczkolwiek dopuszcza się rozwiązania tymczasowe lub
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przewiduje się rozbudowę istniejącego układu komunikacyjnego o sieć dróg
wewnętrznych.
Urbanista p. Marcin Radeberg-Skorzysko poinformował, że projekt planu
zawiera obowiązkowe elementy wymienione w przepisach ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz spełnia wymogi wynikające z tej
ustawy. Projekt planu został pozytywnie zaopiniowany przez odpowiednie
organy i był wyłożony do wglądu mieszkańców. W/w przedstawił załącznik
graficzny do projektu planu, obrazując na nim 7 wydzielonych obszarów pod
budownictwo mieszkaniowe oraz w centralnej części wydzielony teren pod
zieleń urządzoną. Na zakończenie omawiania powyższego projektu planu
urbanista p. Marcin Radeberg-Skorzysko poinformował, że projekt
planu zakłada ustalenie stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia niniejszego planu,
w wysokości 30%.
Po omówieniu projektu uchwały głos zabrał radny p. Józef Kasperczak,
który poprosił o omówienie ustaleń w zakresie wysokości zabudowań
na omawianym obszarze.
Urbanista p. Marcin Radeberg-Skorzysko przedstawił ustalenia w tym zakresie
zawarte w § 8 powyższego projektu uchwały.
Radny p. Jarosław Dajczak zwrócił się z pytaniem, czy przewiduje się
wykonanie nowej nawierzchni na gminnej drodze przebiegającej przez
omawiany obszar. Zastępca Wójta wyjaśnił, że prawdopodobnie droga ta
otrzyma w przyszłości nową nawierzchnię bitumiczną, lecz jest to zadanie
przyszłościowe.
W tym miejscu ponownie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń p. Józef Kasperczak, który
poinformował, że powyższy temat był omawiany na posiedzeniach Komisji,
uzyskując akceptacje radnych.
Ponieważ nie zgłoszono innych zapytań i uwag Przewodniczący obrad
poprosił o przegłosowanie powyższego projektu uchwały. Przystąpiono do
głosowania, w którym brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXV/278/2018 Rady Gminy
Budzyń w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Podstolice – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Budzyń.
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Sekretarz
Gminy
p. Ewa Kasperczak, która poinformowała, że występuje konieczność
dostosowania wcześniej podjętej uchwały w powyższej sprawie do obecnych
przepisów prawa oraz do wytycznych Regionalnej Izby Obrachunkowej. W
dzisiejszym projekcie uchwały w stosunku do poprzedniej uchwały dodaje się §
1 , który określa przedział wiekowy przedszkolaków tj. 6 lat, dla których określa
się wysokość opłat za korzystanie z przedszkola w czasie przekraczającym
wymiar bezpłatnych zajęć. Pani Sekretarz wyjaśniła, że podjęcie nowej uchwały
jest obligatoryjne, w celu nadania zapisom uchwały większej przejrzystości,
nie zmieniając przy tym jej zasadniczej treści.
Ponieważ nie zgłoszono uwag Przewodniczący obrad poprosił
o przegłosowanie projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXV/279/2018 Rady Gminy
Budzyń w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych
prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz
trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania
i wykorzystania.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówiła
Sekretarz
Gminy
p. Ewa Kasperczak, która przypomniała, że gminy mają obowiązek dotowania
niepublicznych przedszkoli, na podstawie wniosków składanych przez
prowadzące je osoby. Dotychczasowa uchwała w tej sprawie z 2016 r. straciła
moc, w związku z wejściem w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
z 27 października 2017 r. Ustawa ta obliguje gminy do podjęcia nowych uchwał
w powyższej sprawie, dostosowanych do nowych przepisów prawa.
Pani Sekretarz przedstawiła tekst dzisiejszego projektu uchwały, zwracając
uwagę na zmianę zapisów odnośnie kontroli dotowanej jednostki, między
innymi poprzez wykreślenie rady gminy jako organu kontrolującego.
P. Sekretarz poinformowała, że dzisiejsze uchwały oświatowe są wynikiem
reformy oświatowej i konieczności ich dostosowania w krótkim okresie czasu
do koncepcji ustawodawcy.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
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Budzyń w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
jednostek oświatowych prowadzonych przez inny organ niż jednostka
samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobierania i wykorzystania – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2018 rok.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówiła
Skarbnik
Gminy
p. Honorata Lisiecka, informując o zakresie zmian w budżecie Gminy, które
należy wprowadzić do budżetu na 2018 r. W/w poinformowała, że wpłynęły
na to następujące fakty :
W związku z realizacją zadań własnych
- zwiększono dochody własne o kwotę 194.000,- zł z następujących tytułów:
- wpływy z tytułu sprzedaży – 110.000,- zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 75.000,- zł,
- wpływy z podatku rolnego – 9.000,- zł,
- zwiększono przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia
kredytów o kwotę 300.000,- zł,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- transport i łączność – drogi publiczne gminne – 194.000,- zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami – 45.000,- zł,
- kultura fizyczna – pozostała działalność – 5.000,- zł.
Pani Skarbnik poinformowała, że dokonuje się także zmian w planie
wydatków, polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy paragrafami
w ramach rozdziału.
W/w poinformowała, że w wyniku przedstawionych zmian zwiększa się
dochody w budżecie Gminy na 2018 r. o kwotę 194.000,- zł, w wyniku czego
dochody Gminy ogółem wynoszą: 42.888.557 zł oraz zwiększa się wydatki
o kwotę 494.000,- zł, w wyniku czego wydatki Gminy ogółem wynoszą :
44.773.539,24 zł. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 300.000,- zł
i ustala na kwotę 1.884.982,24 zł.
W tym miejscu omawianie zmian w budżecie uzupełnił Zastępca Wójta
p. Piotr Jankowski, informując, że głównym czynnikiem wywołania powyższej
uchwały są sprawy związane z przetargami.
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wniosków na dofinansowanie budowy siłowni zewnętrznych, z czego Gmina
Budzyń chciałaby skorzystać.
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 XXXV/281/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Budzyń na 2018 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2018-2023.
Szczegółowo projekt uchwały również omówiła p. Skarbnik Gminy,
która poinformowała, że konieczność zmian w WPF na lata 2018-2023 wynika
z zapisów podjętej w dniu dzisiejszym uchwały budżetowej. I tak:
1) W związku ze zmianami przedsięwzięć wprowadza się zmiany w wykazie
przedsięwzięć.
Zwiększa się wartość środków na realizację następujących zadań:
-„Przebudowa drogi gminnej Wyszyny II Etap” w roku 2018 o kwotę
194.000,- zł,
- „ Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem
najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec” w roku 2018 o kwotę 30.000,- zł
i o kwotę 220.000,- zł,
- „Rewitalizacja budynku gospodarczego po byłym zespole szkolnym we wsi
Nowe Brzeźno” w roku 2018 o kwotę 45.000,- zł.
2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale Budżetowej.
3) Zwiększono przychody budżetu w roku 2018 o kwotę 300.000,- zł z tytułu
planowanych do zaciągnięcia kredytów.
W związku z powyższym dokonano aktualizacji spłat rat kredytów i pożyczek
oraz kwoty długu na lata następne.
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 XXXV/282/2018 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń
na lata 2018-2023– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
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W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radny p. Mariusz Ajchsztet zwrócił się z pytaniem, dlaczego piaskarki
wyjeżdżające na drogi powiatowe nie są opuszczane w celu zgarniania śniegu,
tylko służą wyłącznie do posypywania podłoża. Zdaniem radnego celowe
byłoby i zgarnianie i posypywanie śniegu.
Zastępca Wójta stwierdził, że co roku prowadzona jest dyskusja ze służbami
powiatowymi odnośnie odgarniania śniegu na drogach. Zdaniem służb
powiatowych śnieg nie zalegał jeszcze na drogach w takiej ilości, żeby należało
uruchamiać spycharkę i jednocześnie posypywać drogę. W/w poinformował, że
ze stronu Urzędu Gminy prowadzone są rozmowy, aby przy zalegającym na
drodze śniegu wykonywać obydwie czynności.
- Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na zaśnieżony deptak przy
ul. Margonińskiej w stronę Orlika.
Zastępca Wójta przyjął temat do realizacji.
Adn. 16
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy Budzyń p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXXV Sesję Rady Gminy Budzyń.

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

