P R O T O K O Ł Nr XXXVI/2018
=====================================
z XXXVI Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 26 marca
2018 r. w sali obrad Urzędu Gminy Budzyniu - od godz. 1400 do godz. 1600.
W Sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 94% ogółu, zgodnie z listą
obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli :
- Wójt Gminy
- p. Marcin Sokołowski,
- Zastępca Wójta
- p. Piotr Jankowski,
- Sekretarz Gminy
- p. Ewa Kasperczak,
- Skarbnik Gminy
- p. Honorata Lisiecka.
------------------------------------------------------------------------------------------------PORZĄDEK OBRAD
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. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
placówkach prowadzonych przez Gminę Budzyń.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Budzyń na 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Budzyń na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
wyborczym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stałych obwodów głosowania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu
Samorządowemu w Budzyniu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/109/2012 Rady Gminy
Budzyń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Wyszynki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Budzyń w 2018 roku.
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Rodziny na lata 2018-2020.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
(działka nr 176/2 w Nowej Wsi Wyszyńskiej).
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
(działek nr 175 i 176/1 w Nowej Wsi Wyszyńskiej).
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
(działki nr 982/5 w Budzyniu).
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/94/2016
Rady Gminy Budzyń z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 3 w budynku położonym w Nowym Brzeźnie nr 25,
stanowiącego własność gminy Budzyń, na rzecz najemcy.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości
stanowiącej w całości przedmiot najmu (działka nr 117/3 w Podstolicach).
25. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia służebności gruntowej.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy , której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres
dłuższy niż 3 lata.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na
2018 r.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2018-2023.
29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi
chodzieskiemu.
30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu
budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu
z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy
Budzyń.
32. Wolne głosy i wnioski.
33. Zakończenie obrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXXVI Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki, który powitał radnych oraz
zaproszonych gości.
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Przewodniczący obrad poinformował, że w posiedzeniu bierze udział
14 radnych, co stanowi 94 % 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 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 przedstawić w pkt. 32
„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 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
17 stycznia 2018 r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
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Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który również
przedstawił
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 4 do
protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie radni przyjęli protokół z XXXV Sesji Rady Gminy
Budzyń, z dnia 17 stycznia 2018 r. – jednogłośnie.
Adn. 10
Przewodniczący obrad poinformował, że w tym punkcie zostanie
przedstawione sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Gminę Budzyń, za rok 2017.
Powyższe sprawozdanie, które zostało przesłane wszystkim radnym, przedstawił
i przeanalizował Wójt Gminy Budzyń. W/w poinformował, że co roku, zgodnie
z Kartą Nauczyciela, Centrum Usług Wspólnych, ma obowiązek przedkładać
Radzie Gminy zatwierdzone przez Wójta Gminy sprawozdanie za poprzedni
rok, z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego, w szkołach prowadzonych przez Gminę
Budzyń.
Wójt Gminy poinformował, że z analizy powyższego sprawozdania wynika, że
Gmina Budzyń zobowiązana jest, zgodnie z Kartą Nauczyciela, wypłacić
niewielkie wynagrodzenie wyrównawcze za 2017 r. tylko nauczycielom
stażystom, natomiast pozostałe wynagrodzenia nauczycieli wypłacane były
w 2017 r. zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi przez Ministra Edukacji
Narodowej.
Po przeanalizowaniu, sprawozdanie zostało przyjęte i stanowi zał. Nr 5 do
protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na 2018 r.
Szczegółowo punkt ten omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Budzyń p. Marian Bedyński, który przypomniał, że zgodnie ze
Statutem Gminy Komisja wykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady Gminy,
w zakresie i w formie wskazanej w uchwale Rady.
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ostatnim posiedzeniu Komisji został zaproponowany i zaakceptowany przez
jej członków plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na 2018 r.
Następnie w/w przedstawił proponowany plan pracy Komisji, stanowiący
załącznik do projektu uchwały, który wymaga uchwalenia przez Radę Gminy :
1. W okresie do 01 czerwca 2018 r. – analiza dokumentów zgromadzonych
w związku z koniecznością wydania opinii w sprawie wykonania budżetu
za rok 2017.
2. Do 30 czerwca 2018 r. przedstawienie Radzie Gminy opinii dotyczącej
wykonania budżetu i wniosku w sprawie udzielenia bądź nie udzielania
absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń za 2017 r.
3. W okresie do 30 września 2018 r. – kontrola wykorzystania środków
finansowych:
- kontrola wydatków bieżących na dowozy dzieci do placówek
oświatowych.
4. Realizacja innych zadań zleconych przez Radę Gminy.
Radni nie zgłosili uwag do proponowanego planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Budzyń na 2018 r., w związku z czym przystąpiono do
głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/283/2018 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Budzyń na 2018 r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
podziału Gminy Budzyń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówiła
Sekretarz
Gminy
p. Ewa Kasperczak, która na wstępie poinformowała, że ustawa z dnia
11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych, przewiduje obowiązek dokonania przez radę gminy
podziału gminy na okręgi wyborcze, w wyborach do rady gminy, w terminie 60
dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do 1 kwietnia 2018 r.
P. Sekretarz poinformowała, że wypełniając obowiązek podyktowany powyższą
ustawą projekt uchwały był konsultowany dwukrotnie z Komisarzem
Wyborczym. Pozytywna opinia Komisarza Wyborczego została uzyskana po
dostosowaniu norm przedstawicielstwa na terenie Gminy Budzyń do
wytycznych Komisarza Wyborczego. Na terenie Budzynia ze względu na
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zmienić dotychczasowe granice okręgów wyborczych, co spowodowało
zwiększenie 1 mandatu radnego. Natomiast na terenie wsi Gminy Budzyń,
w wyniku nowego wyliczenia normy przedstawicielstwa zgodnie z wytycznymi
Komisarza Wyborczego dokonano zmian
w granicach okręgów
wyborczych, powodujących zmniejszenie w Wyszynach 1 mandatu radnego.
P. Sekretarz poinformowała, że zmiany w podziale naszej Gminy na okręgi
wyborcze przedstawia załącznik do projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Statutowo-Samorządowej, Prawa i Porządku
Publicznego Rady Gminy Budzyń p. Izabela Jenczyk poinformowała, że zapisy
niniejszego projektu uchwały zostały omówione i zaakceptowane na ostatnim
posiedzeniu Komisji.
Radni nie zgłosili uwag do powyższego projektu uchwały, akceptując
wyliczone normy przedstawicielstwa dla Gminy Budzyń, zatwierdzone przez
Komisarza Wyborczego. W związku z tym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/284/2018 Rady Gminy
Budzyń w sprawie podziału Gminy Budzyń na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
stałych obwodów głosowania.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówiła
Sekretarz
Gminy
p. Ewa Kasperczak, która poinformowała, że ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
przewiduje obowiązek dokonania przez radę gminy podziału gminy na stałe
obwody głosowania w terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi
wyborcze. P. Sekretarz poinformowała, że podjęcie powyższej uchwały jest
narzucone wspomnianą ustawą, w związku z tym projekt uchwały jest
dostosowany do nowych przepisów prawa, lecz jego treść nie zmieniła się
w stosunku do podjętej uchwały w tej sprawie w listopadzie 2017 r.
Również w tym miejscu głos zabrała Przewodnicząca Komisji StatutowoSamorządowej, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Budzyń p. Izabela
Jenczyk, która poinformowała, że zapisy niniejszego projektu uchwały zostały
omówione i zaakceptowane na ostatnim posiedzeniu Komisji.
Radni nie zgłosili uwag do powyższego projektu uchwały, związku z tym
przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 14 radnych.
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Budzyń w sprawie stałych obwodów głosowania - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
nadania
imienia
Przedszkolu
Samorządowemu
w
Budzyniu.
W/w poinformował, że do Rady Gminy wpłynął wniosek Przedszkola
Samorządowego w Budzyniu o nadanie imienia placówce. Wniosek został
przekazany do rozpatrzenia i zaopiniowania branżowej Komisji Rady Gminy
Budzyń.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw
Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń p. Mariusz Ajchsztet, który
poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu rozpatrywała wniosek
p. Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Budzyniu, która w imieniu Rady
Pedagogicznej i Rady Rodziców prosiła o wszczęcie procedury związanej
z nadaniem placówce, z dniem 1 czerwca 2018 r. imienia „Misia Uszatka”.
W/w poinformował, że do wniosku dołączono uzasadnienie wniosku wraz
z harmonogramem wszczęcia procedury, kopię uchwały Rady Pedagogicznej PS
w Budzyniu oraz kopię uchwały Rady Rodziców PS w Budzyniu.
Dokumentacja ta znajduje się w teczce powyższej Komisji. Przewodniczący
Komisji oznajmił, że p. Dyrektor w swoim uzasadnieniu argumentowała, że cała
społeczność przedszkolna uznała, że postać Misia Uszatka posiada cechy
dobrego patrona, bliskiego dzieciom w wieku przedszkolnym, reprezentującego
ponadczasowe wartości, a jego przygody zawierają naukę, wniosek lub
przestrogę. Ponadto poprzez nadanie imienia przedszkole uzyska swoistą
indywidualną tożsamość oraz będzie wyróżniać się spośród innych placówek,
a także zaktywizuje i zintegruje całą społeczność przedszkolną.
Przewodniczący Komisji poinformował, że radni na swoim posiedzeniu wyrazili
pozytywną opinię odnośnie przedstawionego projektu uchwały w sprawie
nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Budzyniu.
Również w tym miejscu głos zabrała p. Sekretarz Gminy dopowiadając,
że zgodnie z procedurą na temat nadania imienia placówce wypowiedziała się
cała społeczność Przedszkola Samorządowego w Budzyniu.
Radni nie zgłosili uwag do powyższego projektu uchwały, związku z tym
przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/286/2018 Rady
Gminy Budzyń w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu
w Budzyniu - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że temat
podwyżki diet dla sołtysów został wysunięty podczas jednej z narad.
Argumentowano potrzebę podwyżki zmieniającymi się cenami za paliwo
i działaniami na terenie sołectwa, które wymagają dodatkowych środków
finansowych. Wójt Gminy poinformował, że zaproponował podwyżkę dla
sołtysów w wysokości 40,- zł, co daje łączną kwotę 400,- zł miesięcznie.
Zdaniem Wójta Gminy jest to rekompensata za trud, który sołtysi wkładają
w swoje działania na rzecz wsi i całej gminy. Wójt Gminy również zauważył,
że coraz więcej osób obecnie dokonuje opłat dotychczas przyjmowanych przez
sołtysa – internetowo.
W tym miejscu głos zabrała Przewodnicząca Komisji StatutowoSamorządowej, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Budzyń
p. Izabela Jenczyk, która poinformowała, że propozycja Wójta Gminy była
rozpatrywana na posiedzeniu Komisji i po przeprowadzonej dyskusji została
zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie.
Radny p. Józef Kasperczak zwrócił się z pytaniem, czy dokonano
rozeznania jak ten temat rozstrzygnięty jest w gminach ościennych. Radny
wyraził zdanie, że sołtysom należy się podwyżka, w wysokości co najmniej jak
proponowana wyżej.
Odpowiedzi udzieliła p. Sekretarz Gminy, informując, że w każdej
gminie temat wypłat dla sołtysów jest inaczej uregulowany.
Również głos zabrał Wójt Gminy, stwierdzając, że według Jego
rozeznań stawki opłat dla sołtysów w naszej gminie są porównywalne do ich
wysokości w gminach ościennych.
Radni nie zgłosili innych uwag do powyższego projektu uchwały,
związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/287/2018 Rady
Gminy Budzyń zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały zmieniającej
Uchwałę Nr XVII/109/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 marca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyszynki.
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Wiejskiego Sołectwa Wyszynki zmieniającą Uchwałę w sprawie przyjęcia Planu
Odnowy Miejscowości Wyszynki, złożoną przez Sołtysa Sołectwa Wyszynki,
w celu przedłożenia jej pod obrady dzisiejszej Sesji.
Pismo przewodnie wraz z Uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wyszynki
stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy informując, że plany odnowy
danej miejscowości po uchwaleniu przez zebranie wiejskie podlegają następnie
zatwierdzeniu przez Radę Gminy. Ponieważ w załączniku do Uchwały Zebrania
Wiejskiego Sołectwa Wyszynki nastąpiła zmiana zapisu odnośnie czasu
realizacji zadania pn.” Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem” z 2012 –
2018 na : 2012-2020, zmiana ta musi zostać również ujęta w uchwale Rady
Gminy Budzyń, zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Wyszynki.
Podjęcie dzisiejszej uchwały jest też niezbędne do otrzymania dofinansowania
unijnego na wymienione zadanie.
Również w tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
powyższy projekt uchwały został omówiony i zaopiniowany pozytywnie na
ostatnim posiedzeniu Komisji.
Radni nie zgłosili uwag do omawianego projektu uchwały, związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/288/2018 Rady Gminy
Budzyń zmieniającą Uchwałę Nr XVII/109/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia
26 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Wyszynki - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2018 roku.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt zobowiązuje Gminę do zapewnienia
opieki bezdomnym zwierzętom. Ustawa ta jednocześnie zobowiązuje Radę
Gminy do corocznego uchwalania do 31 marca Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program
ten wchodząc w życie zwiększa edukację społeczeństwa odnośnie problemu
bezdomnych zwierząt i ich niekontrolowanego rozmnażania. Wójt Gminy
poinformował również, że powyższy projekt uchwały podlegał konsultacjom
społecznym ogłoszonym Zarządzeniem Wójta Gminy Budzyń z dnia 9 stycznia
br. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach: od 17 stycznia do 6 lutego
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opinia, w związku z czym należy uznać, że przedmiotowy projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych znajduje się na stanowisku
pracy pracownika ds. ochrony środowiska p. Łukasza Szczurka.
Wójt Gminy przypomniał, że Gmina Budzyń ma spisaną umowę ze
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie, prowadzonym przez
„VET-ZOO SERWIS” z siedzibą w Trzciance ul. M. Konopnickiej 62.
Również w tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
powyższy projekt uchwały został omówiony i zaopiniowany pozytywnie na
ostatnim posiedzeniu Komisji.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/289/2018 Rady
Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Budzyń w 2018 roku – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty,
Spraw Socjalnych Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń p. Mariusz Ajchsztet.
W/w poinformował, że ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej nakłada na gminy obowiązek realizacji zadań z tego zakresu,
a opracowany Program jest jednym z elementów realizacji postanowień ustawy.
Program uchwalany jest na 3 lata i w br. przypada obowiązek jego ponownego
uchwalenia. Przewodniczący Komisji poinformował, że Program zakłada
kontynuację działań profilaktycznych na rzecz rodziny. Znajduje się w nim
diagnoza społeczna, określone formy wsparcia rodziny i samego dziecka
w środowisku szkolnym, sposoby poprawy stanu bezpieczeństwa rodziny oraz
zapobiegania uzależnieniom i zjawiskom przemocy. W/w poinformował, że
zapisy Programu zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji przez
pracownika GOPS-u, a następnie zaopiniowane pozytywnie przez członków
Komisji.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/290/2018 Rady
Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata
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Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że radni
zajmowali się powyższym tematem na ostatnim posiedzeniu Komisji.
W/w wyjaśnił, że nastąpiło zainteresowanie nabyciem działki o nr ewid. 176/2,
o pow. 0,0929 ha, położonej w obrębie Nowa Wieś Wyszyńska, na cele
budownictwa mieszkaniowego, stanowiącej własność Gminy Budzyń. Komisja
zaopiniowała pozytywnie propozycję sprzedaży wymienionej działki,
stwierdzając, że umożliwi to zagospodarowanie wymienionej nieruchomości
i jednocześnie poprawi estetykę wsi.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy informując, że nieruchomość
zostałaby sprzedana zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce
nieruchomościami, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/291/2018 Rady
Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości–
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Powyższy projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że radni
zajmowali się powyższym tematem na ostatnim posiedzeniu Komisji.
W/w poinformował, że w Nowej Wsi Wyszyńskiej nastąpiło zainteresowanie
nabyciem również kolejnej nieruchomości, na cele budownictwa
mieszkaniowego, składającej się z działek o nr ewid. 176/1, o pow. 0,0164 ha
i nr 175, o pow. 0,1000 ha, działki o nr ewid. 176/2, o pow. 0,0929 ha,
stanowiących własność Gminy Budzyń. Przewodniczący Komisji stwierdził, że
radni zaopiniowali pozytywnie propozycję sprzedaży wymienionej
nieruchomości, składającej się z dwóch działek na terenie Nowej Wsi
Wyszyńskiej.
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w poprzednim przypadku wymieniona nieruchomość zostałaby sprzedana
zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/292/2018 Rady
Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości–
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Adn. 21
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Powyższy projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że na
ostatnim posiedzeniu Komisji
radni zajmowali się tematem sprzedaży
nieruchomości o nr ewid. 982/5, o pow. 0,1578 ha , położonej w Budzyniu przy
ul. Strażackiej, stanowiącej własność Gminy Budzyń. W/w poinformował, że
wystąpiło zainteresowanie kupnem tej działki, położonej za marketem „ Dino”
w kierunku os. Zielonego, na cele mieszkaniowe, z dopuszczeniem usług
nie uciążliwych dla środowiska.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że
radni na posiedzeniu Komisji
zaopiniowali pozytywnie propozycję sprzedaży wymienionej nieruchomości,
położonej w Budzyniu przy ul. Strażackiej.
Głos w tym temacie zabrał Wójt Gminy informując, że tak jak
w poprzednich przypadkach wymieniona nieruchomość zostałaby sprzedana
zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/293/2018 Rady
Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości–
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
uchylenia Uchwały Nr XIV/94/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 01 marca
2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że
Uchwałą Rady Gminy Budzyń z 2016 r. wyrażono zgodę na sprzedaż działki
o nr ewid. 176, położonej w Nowej Wsi Wyszyńskiej. W międzyczasie zmienił
się sposób jej zagospodarowania,
jak również uległa ona podziałowi.
W związku z czym sprzedaż działki Nr 176, zgodnie z wymienioną uchwałą
staje się bezcelowa. Wójt Gminy stwierdził, że omawiany projekt uchwały jest
konsekwencją uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że temat
uchylenia Uchwały Nr XIV/94/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 01 marca
2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości był
rozpatrywany na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/294/2018 Rady
Gminy Budzyń w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/94/2016 Rady Gminy
Budzyń z dnia 01 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 18 do protokołu.
Adn. 23
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, w budynku położonym
w Nowym Brzeźnie nr 25, stanowiącego własność Gminy Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że
dotychczasowy najemca p. Halina Bejma wystąpiła z wnioskiem o nabycie
lokalu mieszkalnego nr 3, znajdującego się na piętrze w budynku komunalnym
w Nowym Brzeźnie nr 25. Lokal ten położony jest na nieruchomości oznaczonej
numerem ewidencyjnym 343/2, o powierzchni 0,0890 ha.
Wójt Gminy stwierdził, że sprzedaż lokalu jest uzasadniona,
ponieważ p. Halina Bejma jest jego długoletnim najemcą i gmina zdecydowała
przyznać w/w pierwszeństwo nabycia. Umowa najmu z najemcą została zawarta
01 lipca 1990 r. na czas nieokreślony. Wójt Gminy również dopowiedział, że
działka o numerze ewidencyjnym 343/2 nie posiada dostępu do drogi
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służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez wymienioną działkę.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że projekt
powyższej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał
akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/295/2018 Rady
Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
nr 3, w budynku położonym w Nowym Brzeźnie nr 25, stanowiącego własność
Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 19 do protokołu.
Adn. 24
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa
w nabyciu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej w całości przedmiot najmu.
Powyższy projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, informując, że dotychczasowy
najemca wystąpił z wnioskiem o nabycie nieruchomości o numerze
ewidencyjnym 117/3 o pow. 0,0742 ha, położonej w obrębie Podstolice,
zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Sprzedaż w/w
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (jednolokalowym)
i gospodarczym jest uzasadniona, ponieważ najemca zajmuje całą nieruchomość
i zdecydowany jest ją nabyć w całości.
Przewodniczący Komisji poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji po
omówieniu powyższego tematu, radni wydali pozytywną opinię zarówno
odnośnie sprzedaży nieruchomości jak i przyznania najemcy prawa pierwokupu.
Na zakończenie tego tematu głos zabrał Wójt Gminy wyjaśniając, że
w przypadku wyrażenia zgody przez Radę Gminy na przyznanie pierwszeństwa
w nabyciu najemcy, sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym
wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynków i ogrodu.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/296/2018 Rady
Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz
przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej
w całości przedmiot najmu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 20 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zniesienia bezpłatnej służebności gruntowej.
Powyższy projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, informując, że w 2000 r. dla
ówczesnej działki o nr 18/6 położonej w obrębie Bukowiec ustanowiona została
służebność gruntowa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli
działek sąsiednich. Działka o numerze 18/6, dla której ustanowiona została
służebność gruntowa została podzielona i obecnie stanowi numery ewidencyjne
18/7 i 18/8. W/w poinformował, że działki te posiadają bezpośredni dostęp do
drogi publicznej, dlatego też ustanowiona wcześniej służebność staje się
bezprzedmiotowa.
Przewodniczący Komisji poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji po
omówieniu powyższego tematu, radni uznali za zasadne zniesienie bezpłatnej
służebności gruntowej i wydali na ten temat pozytywną opinię.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/297/2018 Rady
Gminy Budzyń w sprawie zniesienia bezpłatnej służebności gruntowej–
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 21 do protokołu.
Adn. 26
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
z dotychczasowym dzierżawcą, na czas dłuższy niż 3 lata.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że
dotychczasowy dzierżawca p. Kazimierz Luberski zainteresowany jest dalszym
dzierżawieniem gruntu, tj. części działki nr 2199/4, o powierzchni 500 m2,
położonej przy ul. Dworcowej w Budzyniu, na okres 5 lat. Wójt Gminy
poinformował, że dzierżawca przeznacza dzierżawioną działkę na plac
manewrowy nauki jazdy samochodem, w związku z prowadzeniem Ośrodka
Szkolenia Kierowców. Wójt Gminy przypomniał, że w myśl ustawy
o samorządzie gminnym zgoda Rady Gminy jest wymagana w przypadku, gdy
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat lub dłuższy niż 3 lata strony
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że projekt
powyższej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał
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Na zakończenie radny zwrócił się z pytaniem, czy parkujące na placu targowym
duże samochody ciężarowe nie kolidują z działalnością nauki jazdy.
Wójt Gminy odpowiedział, że teren ten jest objęty prawem przechodu
i przejazdu, jest to plac ogólnodostępny, w związku z czym na niektóre
zdarzenia w/w nie ma wpływu.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/298/2018 Rady
Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, na czas dłuższy niż
3 lata – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 22 do protokołu.
Adn. 27
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2018 rok.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła p. Skarbnik Gminy, informując
o zakresie zmian, które należy wprowadzić do budżetu Gminy na 2018 r.
W/w poinformowała, że wpłynęły na to następujące fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o przyznaniu dotacji celowych na kwotę:
- 423.686,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu
wieloletniego pn. „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019” realizacji zadania „Przebudowa dróg gminnych nr:
201553P i 201555P w m. Grabówka”. W związku ze zmianą zmniejszono
przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę
400.000,- zł.
- 28.530,- zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
- Gmina Budzyń otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
informację w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację
przedsięwzięcia, w kwocie: 43.725,- zł na ”Wsparcie Koła Pszczelarzy
w Budzyniu poprzez zakup pokarmu dla pszczół, węz, matek pszczelich oraz
drzewek miododajnych”.
- Gmina Budzyń otrzymała od Ministra Finansów informację o ostatecznej
kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. zmniejszając jej kwotę
o 523.656,- zł.
- W związku z realizacją zadań własnych :
- zwiększono dochody własne o kwotę 26.928,- zł z następujących tytułów:
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- wpływy z różnych dochodów – 200,- zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –
7.008,- zł,
- wpływy za wynajem – 600,- zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 20,- zł,
- wpływy z usług – 8.000,- zł,
- zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.466.144,- zł,
- zmniejszono przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia
kredytów o kwotę 701.180,- zł,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność – 2.300,- zł,
- transport i łączność – drogi publiczne gminne – 300.000,- zł,
- administracja publiczna- urzędy gmin – 6.300,- zł,
- administracja publiczna - pozostała działalność – 45.000,- zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komendy
Powiatowe Policji – 1.000,- zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 7.000,- zł,
- oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – 10.000,- zł,
- ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 43.420,- zł,
- pomoc społeczna – domy pomocy społecznej – 2.063,- zł,
- pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej – 4.492,- zł,
- gospodarka komunalna – pozostała działalność – 20.317,- zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby – 250.000,- zł,
- kultura fizyczna – pozostała działalność – 100.000,- zł.
P. Skarbnik Gminy poinformowała, że dokonuje się zmian w planie
wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy rozdziałami
i paragrafami.
P. Skarbnik Gminy na zakończenie poinformowała, że w wyniku
przedstawionych zmian zmniejsza się dochody w budżecie Gminy na 2018 r.
o kwotę 790,- zł w wyniku czego łączna kwota dochodów Gminy ogółem
wynosi: 42.887.767,- zł, natomiast zwiększa się wydatki o kwotę 564.174,- zł,
w wyniku czego łączna kwota wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi :
45.337.713,24 zł.
Również w tym miejscu wypowiedział się Wójt Gminy informując
o najbliższych zamierzeniach w zakresie remontów dróg na terenie Gminy.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
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Nr XXXVI/299/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Budzyń na 2018 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 23 do protokołu.
Adn. 28
Przewodniczący obrad przedstawił następny 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:
- „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego
otoczenia we wsi Wyszynki” w roku 2018 o kwotę 250.000,- zł.
Dokonuje się zmiany w realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa Szkoły
Podstawowej we wsi Wyszyny”
- zmniejszając wartość środków w roku 2018 o kwotę 180.000,- zł,
- zwiększając wartość środków w roku 2019 o kwotę 180.000,- zł.
2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale Budżetowej.
3) Zwiększono przychody budżetu w roku 2018 o kwotę 1.666.155,- zł z tytułu
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
4) Zmniejszono przychody budżetu w roku 2018 o kwotę 1.101.180,- 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 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/300/2018 Rady
Gminy Budzyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Budzyń na lata 2018-2023– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 24 do protokołu.
Adn. 29
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.
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wsi Sokołowo Budzyńskie wyczekiwanym zadaniem jest budowa chodnika
w centrum wsi. Potwierdzeniem tego jest wyznaczenie na 2018 r. środków
z funduszu wsi na realizację powyższego celu, w wysokości 15 tys. zł. Wójt
Gminy poinformował, że w związku z tym powiat chodzieski zwrócił się do
gminy Budzyń z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania
pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1487P w m. Sokołowo B.”. Wójt
Gminy stwierdził, że w celu częściowego pokrycia kosztów budowy chodnika
proponuje się udzielić pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu – do
wysokości 30.000,- zł. W/w przypomniał, że udzielenie pomocy powiatowi
chodzieskiemu zawsze jest wzajemne.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że projekt
powyższej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał
akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/301/2018 Rady
Gminy Budzyń w sprawie pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 25 do protokołu.
Adn. 30
Przewodniczący obrad w tym punkcie przedstawił przedostatni projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który
poinformował, że jak co roku do Urzędu Gminy wpłynęło pismo Ośrodka
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile,
z prośbą o podjęcie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Piła,
w wysokości 5.340,- zł. Pismo to stanowi zał. Nr 26 do protokołu.
Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z powyższym pismem wymieniona
kwota przeznaczona jest na zadania związane z podejmowaniem czynności
wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Budzyń. Podstawą naliczenia
wymienionej kwoty jest gotowość dyżurowa Działu Opieki nad Osobami
Nietrzeźwymi, która uwzględniła: dane z 2017 r. oraz bieżący koszt utrzymania
Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, wyliczony na kwotę 14,63 zł za
dzień.
W tym miejscu głos zabrała p. Skarbnik informując, że wnioskowana
kwota została już ujęta w podjętej w dniu dzisiejszym uchwale
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budżetowej gminy Budzyń na 2018 r.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, którzy w wyniku głosowania
podjęli uchwałę Nr XXXVI/302/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie
udzielenia pomocy finansowej gminie Piła – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 27 do protokołu.
Adn. 31
Przewodniczący obrad w tym punkcie przedstawił ostatni projekt
uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego –
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z obowiązku wpłaty
nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że do
Urzędu Gminy wpłynął wniosek Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Budzyniu w sprawie zaniechania wpłaty nadwyżki budżetowej w kwocie
123.143,23 zł, na rzecz Gminy Budzyń. Przychylne ustosunkowanie się do
powyższego wniosku pozwoli Zakładowi na przeznaczenie kwoty nadwyżki
budżetowej na bieżące potrzeby placówki.
Powyższe pismo stanowi zał. Nr 28 do protokołu.
Wójt Gminy przypomniał, że ustawa o finansach publicznych przyznała radom
gmin kompetencje do podjęcia uchwały, która zwolni samorządowy zakład
budżetowy z obowiązku wpłaty wypracowanej nadwyżki środków obrotowych
do budżetu Gminy. Zasadnicze znaczenie ma fakt, iż nadwyżka środków
obrotowych jest pojęciem z kategorii finansowych i nie jest tożsama
z posiadaniem przez jednostkę środków pieniężnych.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/303/2018 Rady
Gminy Budzyń w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego –
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z obowiązku wpłaty
nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 29 do protokołu.
Adn. 32
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
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gminy, na brak informacji kontaktowej na bramie przy dawnej oczyszczalni
ścieków, w sprawie składowania tam gruzu.
Radny p. Sławomir Binert zauważył, że przed wyjazdem na składowisko gruzu
należy zgłosić się do GZWiK w Budzyniu, w sprawie odbioru klucza do wjazdu
na plac.
- Zastępca Wójta p. Piotr Jankowski poinformował, że w Chodzieży odbył się
plebiscyt Wspaniali 2017, na którym nagrodzono osoby, organizacje
i stowarzyszenia z powiatu chodzieskiego w dziedzinie: społecznej, kultury,
oświaty i sportu. Z terenu naszej gminy nagrodzono:
- w działalności społecznej – p. Zenona Nowickiego Przewodniczącego Rady
Gminy Budzyń,
- w działalności kulturalnej – zespół „TOLIJA”,
- w działalności sportowej – p. Romana Schlabsa,
- w nieformalnej dziedzinie „ pozytywnie zakręceni” – p. Jana Kubackiego,
p. Stanisława Ornocha i p. Bogdana Łaseckiego.
Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki
złożył wszystkim obecnym życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.
Adn. 33
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXXVI Sesję Rady Gminy Budzyń.

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

