P R O T O K O Ł Nr XXXVII / 2018
=====================================
z XXXVII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 26 kwietnia
2018 r. w sali narad Urzędu Gminy Budzyń ul. Przemysłowa 16A w Budzyniu od godz. 15ºº do godz. 1720 .
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
- Zastępca Wójta
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Kierownik GOPS w Budzyniu
- Kierownik DDPS w Budzyniu
i Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii
- Komendant Powiatowy Policji
- Komendant Gminny OSP
- sołtys sołectwa Kąkolewice
- sołtys sołectwa Brzekiniec

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Piotr Jankowski,
- p. Ewa Kasperczak,
- p. Honorata Lisiecka,
- p. Magdalena Gokiert-Kabat,
- p. Edyta Radwańska,
- mł. insp. P. Sławomir Sobański,
- p. Michał Gapiński,
- p. Halina Moćko,
- p. Ludwik Soloch.

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 poprzedniej Sesji.
10. Przedstawienie sprawozdania Komendanta Komendy Powiatowej Policji
w Chodzieży z działalności za 2017 r.
11. Przedstawienie sprawozdania Komendanta Gminnego OSP Budzyń z
zakresu bezpieczeństwa p.poż. na terenie Gminy Budzyń.
12. Złożenie sprawozdań ze swojej pracy w 2017 r. przez :
- Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń,
- Komisję Statutowo – Samorządową, Prawa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Budzyń,
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Gminy Budzyń,
- Komisję Rewizyjną Rady Gminy Budzyń.
13. Złożenie sprawozdań z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2017 r. w tym :
- z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
- z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
14. Złożenie sprawozdania na temat oceny zasobów pomocy społecznej w
Gminie Budzyń.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową
sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Budzyń, stanowiącej
własność Gminy Budzyń (p. Żak).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową
sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Budzyń, stanowiącej
własność Gminy Budzyń (p. Banach).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/186/2009
Rady Gminy Budzyń z dnia 04 marca 2009r. w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz określenie
warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń w rejonie ulic:
Rogozińskiej i Gimnazjalnej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
dla Gminy Budzyń na lata 2018-2021.
21. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska na lata
2017-2025 dla Gminy Budzyń.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/252/2017 Rady
Gminy Budzyń z dnia 29 września 2017 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Gminie Budzyń oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy
Budzyń na 2018r.
24. Wolne głosy i wnioski.
25. Zakończenie obrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------
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XXXVII 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 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 przestawiając informację
z realizacji wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2018 r.
informując, że na ostatniej Sesji nie zgłoszono wniosków do realizacji.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona 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 24
porządku obrad - „Wolne głosy i wnioski”.
Adn. 6
W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący obrad przypominając, że
zgodnie z decyzją radnych, otrzymujących materiały przed Sesją, informacja
Wójta Gminy z realizacji uchwał z poprzednich obrad nie będzie przedstawiana
na Sesji.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 3 do
protokołu.
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W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
26 marca 2018 r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 8
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który również przedstawił informację
ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od 26 marca
2018 r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 4 do
protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXXVI Sesji Rady
Gminy z dnia 26 marca 2018 r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad następnie poprosił o przedstawienie informacji
o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Budzyń w 2017 r.
W tym temacie głos zabrał mł. insp. p. Sławomir Sobański, który na
wstępie przedstawił swoją osobę, informując że został powołany na stanowisko
Komendanta Powiatowego Policji w Chodzieży w dniu 16 września 2017 r.
P. Komendant przedstawił ogólne dane dot. funkcjonowania i składu
osobowego Komisariatu Policji w Margoninie, w tym Rewiru Dzielnicowych
w Budzyniu. Następnie p. Komendant przedstawił sprawozdanie o stanie
bezpieczeństwa na terenie Gminy Budzyń w 2017 r. obejmujące: postępowania
przygotowawcze, zdarzenia drogowe, wykroczenia , interwencje i mandaty.
P. Komendant ocenił teren Gminy Budzyń jako spokojny, gdzie nie odnotowuje
się większych przestępstw.
Po omówieniu powyższego sprawozdanie p. Komendant wspomniał
również o kwestii istnienia posterunku Rewiru Dzielnicowych w Budzyniu,
oznajmiając, że zostanie przedłużone porozumienie ze Starostą Chodzieskim na
użytkowanie zajmowanych pomieszczeń.
W tym miejscu Wójt Gminy podziękował p. Komendantowi Policji za
działania policji na rzecz zachowania bezpieczeństwa mieszkańców naszej
Gminy. Również Wójt Gminy wypowiedział się w temacie dalszego istnienia
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reprezentujący Skarb Państwa przedłuży Policji użytkowanie pomieszczeń
znajdujących się na parterze budynku przy ul. Dworcowej w Budzyniu. Wójt
Gminy poinformował, że w przyszłości planowane jest przejęcie
przedmiotowych pomieszczeń na własność Policji. Ponieważ zarówno
pomieszczenia jak i sam obiekt wymagają remontu, w związku z tym Policja
będzie występowała do Gminy Budzyń o partycypowanie w jego kosztach.
Wójt Gminy stwierdził, że społeczeństwo chciałoby, aby w naszym rejonie
nadal funkcjonował Rewir Dzielnicowych, gdyż zapewnia to bezpieczeństwo
mieszkańców i przyczynia się do zmniejszenie przestępczości.
Ponieważ nie zgłoszono pytań Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt
Gminy
podziękowali Panu Komendantowi Policji oraz wszystkim
funkcjonariuszom Policji za prowadzenie działań zmierzających do ciągłej
poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie naszej Gminy.
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Budzyń za 2017 r. została
przyjęta przez radnych i stanowi zał. Nr 4a do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił o przedstawienie
sprawozdania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Budzyń
w roku 2017.
Informację w tym zakresie przedstawił Komendant Gminny OSP Budzyń
p. Michał Gapiński.
W/w na wstępie przedstawił ilość jednostek działających w obrębie OSP oraz
stan ich wyposażenia. Następnie Komendant omówił działania jednostek OSP
w roku 2017 r. oraz poinformował o ilościach zdarzeń i pożarów.
Ponieważ nie zgłoszono pytań Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt
Gminy podziękowali Panu Komendantowi Gminnemu OSP oraz wszystkim
strażakom za trud i poświecenie w prowadzeniu działań pożarniczych i działań
zmierzających do przeciwdziałaniu zagrożeniom na terenie naszej gminy.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych i stanowi zał. Nr 4b do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił Przewodniczących
poszczególnych Komisji Rady Gminy o przedstawienie
sprawozdań
z działalności swoich Komisji za 2017 r.
Swoje sprawozdania przedstawili:
- Przewodniczący Komisji Pan Józef Kasperczak, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady
Gminy Budzyń, stanowiące zał. Nr 5 do protokołu,
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Pani Izabela Jenczyk, która przedstawiła
sprawozdanie z działalności Komisji Statutowo-Samorządowej, Prawa
i Porządku Publicznego Rady Gminy Budzyń, stanowiące zał. Nr 6 do
protokołu,
- Przewodniczący Komisji Pan Mariusz Ajchsztet, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych,
Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń, stanowiące zał. Nr 7 do protokołu,
- Przewodniczący Komisji Pan Marian Bedyński, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń,
stanowiące zał. Nr 8 do protokołu.
Powyższe sprawozdania zostały przyjęte i nie zgłoszono do nich uwag.
Adn. 13
Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił Pełnomocnika Wójta ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień p. Edytę Radwańską
o omówienie sprawozdań z realizacji Programów w ramach działalności
Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za rok
2017.
Głos zabrała Kierownik DDPS w Budzyniu p. Edyta Radwańska,
pełniąca funkcję Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Uzależnień, która w pierwszej kolejności przedstawiła
sprawozdanie Komisji z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2017 r. W swoim sprawozdaniu w/w ujęła
informację z udzielanych usług psychologicznych, usług punktu
konsultacyjnego i usług terapeutycznych.
W powyższym sprawozdaniu w/w ujęła również informację z realizacji
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Budzyń za 2017 r.
Po przedstawieniu sprawozdania z realizacji dwóch programów radni
dyskutowali na temat ogólnej pracy
Komisji i pozytywnych efektów
wynikających z prowadzonej działalności.
Przedstawione sprawozdanie z realizacji powyższych programów zostało
przyjęte przez radnych i stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad poprosił w tym punkcie o przedstawienie oceny
zasobów pomocy społecznej w gminie Budzyń.
W tym miejscu głos zabrała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Budzyniu p. Magdalena Gokiert-Kabat, która poinformowała, że
zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej

-7GOPS ma obowiązek corocznego przedkładania Radzie Gminy sprawozdania
nt. zasobów pomocy społecznej w Gminie za rok poprzedni.
Następnie p. Kierownik szczegółowo zapoznała radnych ze zbiorczą informacją
z zakresu pomocy społecznej, przedstawioną w liczbach. W/w przedstawiła
dane o infrastrukturze, kadrze, organizacjach pozarządowych i nakładach
finansowych na zadania pomocy społecznej w Gminie Budzyń bez względu na
podmiot je finansujący i realizujący. P. Kierownik poinformowała, że na
podstawie analizy danych zawartych w ocenie
zasobów dot. sytuacji
demograficznej i społecznej naszej gminy nie odnotowano znaczących zmian.
Sytuacja jest ustabilizowana i nie występują żadne wartości znacznie wzrostowe
czy malejące. W/w poinformowała, że we wnioskach końcowych
oceny sugerowana jest konieczność wygospodarowania w najbliższym czasie
w Gminie Budzyń przynajmniej 1 miejsca noclegowego.
Do przedstawionej przez p. Kierownik GOPS w Budzyniu oceny
zasobów pomocy społecznej w gminie Budzyń za rok poprzedni radni nie
zgłosili uwag, przyjmując powyższe sprawozdanie, które stanowi zał. Nr 10 do
protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad w tym punkcie przedstawił pierwszy projekt
uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż
nieruchomości położonej w obrębie Budzyń, stanowiącej własność Gminy
Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówi Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń radny p. Józef Kasperczak,
informując, że z wnioskiem o nabycie działki o nr ewid. 450/1, o pow.
0,0937 ha, położonej w Budzyniu, stanowiącej własność Gminy Budzyń,
wystąpił właściciel nieruchomości przyległej, w celu poprawy warunków
zagospodarowania działki o nr ewi. 451. Ze względu na kształt w/w działki oraz
na fakt, że nie można jej samodzielnie zagospodarować proponuje się dokonać
sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Przewodniczący Komisji poinformował,
że powyższy temat został już wcześniej omówiony 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, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXXVII /304/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia
zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Budzyń,
stanowiącej własność Gminy Budzyń - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej
w obrębie Budzyń, stanowiącej własność Gminy Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówi Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń radny p. Józef Kasperczak,
informując, że proponuje się dokonanie sprzedaży działki o nr ewid. 450/2,
o pow. 0,0380 ha, położonej w Budzyniu, stanowiącej własność Gminy Budzyń,
z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej
o nr ewi. 452/1. W/w poinformował, że tak jak w przypadku działki omawianej
w poprzednim punkcie obrad, również ze względu na kształt w/w działki oraz na
fakt, że nie można jej samodzielnie zagospodarować proponuje się dokonać
sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Przewodniczący Komisji poinformował,
że powyższy temat został już wcześniej omówiony 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, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXXVII /305/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia
zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Budzyń,
stanowiącej własność Gminy Budzyń - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że
dotychczasowy dzierżawca wystąpił z wnioskiem o odnowienie umowy
dzierżawy działek o nr ewid. : 264, 265, 267, 281, położonych w obrębie
Sokołowo Budzyńskie, na dalszy okres co najmniej 10 lat. Wójt Gminy
poinformował, że wnioskowanie o przedłużenie umowy dzierżawy na tak długi
okres wynika z objęcia dzierżawionych gruntów programem dofinansowania.
W myśl ustawy o samorządzie gminnym zgoda Rady Gminy jest wymagana,
gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat lub dłuższy strony
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
W związku z powyższym Wójt Gminy zaproponował odnowienie dzierżawy
gruntu w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, dla działek nr ewid. 264
o pow. 0,2000 ha, 265 o pow. 0,2000 ha, 267 o pow. 0,4600 ha i 281 o pow.
0,3000 ha, położonych w obrębie Sokołowo Budzyńskie, pod uprawy rolne,
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łączny okres dzierżawy przekroczy 3 lata.
Wójt Gminy poinformował, że dotychczasowe użytkowanie gruntów przez
dzierżawcę korzystnie wpływa na utrzymanie porządku na nieruchomościach.
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 XXXVII /306/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXI/186/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 04 marca 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz określenie warunków
wypłaty innych składników wynagrodzenia.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że od
1 stycznia 2018 r. została znowelizowana Karta Nauczyciela, wynikiem czego
nastąpiła utrata przez nauczycieli prawa do dodatku mieszkaniowego.
Wójt Gminy poinformował, że aby dostosować istniejący regulamin do stanu
faktycznego, należy dokonać w nim zmiany, poprzez uchylenie § 9 tego
regulaminu, zawierającego zapis o dodatku mieszkaniowym dla nauczycieli.
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 XXXVII/307/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXI/186/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 04 marca 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz określenie warunków
wypłaty innych składników wynagrodzenia – stosunkiem głosów: „za”- 13
radnych, „wstrzymało się od głosu” – 1 radny.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.

- 10 Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Budzyń w rejonie ulic: Rogozińskiej i Gimnazjalnej.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że
obszar, dla którego przystępuje się do opracowania miejscowego planu objęty
jest ustaleniami „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Budzyń – rejon Osiedla Zielonego”, przyjętego uchwałą z 2009 r.
W/w poinformował, że celem przystąpienia w dniu dzisiejszym do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń w rejonie
ulic: Rogozińskiej i Gimnazjalnej – teren na przeciw byłego Gimnazjum - jest
zmiana parametrów zabudowy oraz zagospodarowania terenu w granicach
opracowania, jak również korekta przeznaczenia terenów, które w obecnie
obowiązującym miejscowym planie wskazuje konkretny charakter zabudowy.
Wójt Gminy również dodał, że opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego umożliwi określenie dla niego funkcji
zgodnej z zamierzeniami inwestycyjnymi właściciela terenu oraz polityką
planistyczną gminy.
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 XXXVII/308/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Budzyń w rejonie ulic: Rogozińskiej i Gimnazjalnej– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Budzyń na lata 20182021.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że
zgodnie z obowiązującą ustawą do zadań Wójta Gminy należy sporządzenie na
okres kolejnych 4 lat Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. Następnie
w/w przedstawił zawarte w projekcie uchwały elementy i zadania do realizacji
dla Gminy Budzyń, zgodne z wytycznymi określonymi w ustawie o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami. Wójt Gminy poinformował, że Program jest
uaktualniony i zawiera ukierunkowanie działań w zakresie ochrony zabytków
i krajobrazu kulturowego na lata 2018-2021. Wójt Gminy dodał, że omawiany
dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- 11 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 XXXVII/309/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Budzyń na lata 2018-2021–
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Adn. 21
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2025 dla Gminy
Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że
w celu realizacji polityki ochrony środowiska i realizacji ustawy Prawo ochrony
środowiska niezbędne jest sporządzanie odpowiedniego Programu, który
wyznacza cele i priorytety w tym zakresie.
Wójt Gminy poinformował, że dotychczasowy Program Ochrony Środowiska
stał się już nieaktualny, natomiast obecny Program był już omawiany w 2017 r,,
jednakże ze względu na konieczność poddania go wielu ocenom zostaje
przedstawiony do uchwalenia dopiero na dzisiejszej Sesji.
Wójt Gminy poinformował, że Program został opracowany przez Zespół pod
kierownictwem dr inż. Romana Sobczyka na lata 2017-2025. Zawiera on
konkretne zadania do realizacji, mające na celu poprawę stanu środowiska
naturalnego na terenie naszej gminy, poprzez uregulowanie gospodarki wodnościekowej, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, budowy
ścieżek rowerowych, przebudowy dróg gminnych itp. Zdaniem Wójta Gminy
zaproponowane w dzisiejszym Programie cele i działania znacząco wpłyną na
poprawę stanu środowiska w naszej Gminie, zmniejszając jednocześnie
występujące obecnie niekorzystne oddziaływania na środowisko.
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 XXXVII/310/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia
Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2025 dla Gminy Budzyń –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 17 do protokołu.

- 12 Adn. 22
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni
projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/252/2017 Rady Gminy Budzyń z dnia 29
września 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Budzyń oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że
w Uchwale z 2017 r. w opisie szczegółowych warunków funkcjonowania
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego istnieje obecnie zapis , który pozwala
na prowadzenie prac Zespołu pod warunkiem uczestniczenia w posiedzeniu co
najmniej połowy jego członków. W związku z tym , że w skład Zespołu
wchodzi 11 osób, często powoduje to problemy z podejmowaniem decyzji.
Wójt Gminy poinformował, że w celu usprawnienia pracy i możliwości
podejmowania decyzji w imieniu Zespołu, ze względów technicznych proponuje
się zmienić zapis w dotychczasowej uchwale, który otrzymałby brzmienie:
„Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co
najmniej trzech jego członków”.
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 XXXVII/311/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXI/252/2017 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Budzyń oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 18 do protokołu.
Adn. 23
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni 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 Gminy na 2018 r. W/w poinformowała, że wpłynęły
na to następujące fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o przyznaniu dotacji celowej na kwotę:
- 604.542,88 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz
na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym
zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego za I okres płatniczy 2018r.,

- 13 - 20.000,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy i remont grobów
wojennych,
- 200,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem
Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- 18.369,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodne z art. 90d i 90E
ustawy o systemie oświaty.
- Gmina Budzyń otrzymała zwrot środków z 2017 r. na realizację projektu
„Opracowanie programu rewitalizacji dla zagrożonych degradacją obszarów
Gminy Budzyń”, w wysokości 32.758,95 zł.
- W związku z realizacją zadań własnych :
- zwiększono dochody własne o kwotę 4.208,05 zł z następujących tytułów:
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.358,- zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
- 2.850,- zł,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000,- zł,
- administracja publiczna – pozostała działalność – 8.000,- zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komendy
powiatowe Policji – 2.850,- zł,
- pomoc społeczna – domy pomocy społecznej – 6.117,- zł.
P. Skarbnik poinformowała również, że dokonuje się zmian w planie
wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy paragrafami.
Po omówieniu powyższych zmian p. Skarbnik poinformowała, że
zwiększa się dochody i wydatki w budżecie Gminy na 2018 r. o kwotę
680.078,88 zł, w wyniku czego dochody Gminy ogółem wynoszą:
43.567.845,88 zł, natomiast wydatki budżetu ogółem wynoszą: 46.017.792,12zł.
Również po omówieniu powyższego projektu uchwały głos zabrał Wójt
Gminy informując dodatkowo o tematach związanych z koniecznością
dokonania dzisiejszych zmian w budżecie gminy.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr XXXVII/312/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Budzyń na 2018 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 19 do protokołu.
Adn. 24
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali:

- 14 - Przewodniczący obrad, który zaprosił wszystkich obecnych do udziału
w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja.
- Radny p. Andrzej Czerwonic zwrócił się z prośbą o wybudowanie chodnika
w Kąkolewicach, od zjazdu z krajowej 11 do ronda w centrum wsi, gdyż jego
brak zagraża bezpieczeństwu pieszych.
- Sołtys wsi Kąkolewice, która przedstawiła petycję mieszkańców w sprawie
budowy chodnika w Kąkolewicach , załączając dodatkowo zdjęcia pobocza
drogi oraz podpisy mieszkańców.
Pismo to stanowi zał. Nr 20 do protokołu.
W tej sprawie głos zabrał Wójt Gminy stwierdzając, że jest to niewątpliwie
trudny problem i na pewno podjęte zostaną działania w tej sprawie, lecz
w późniejszym terminie. Obecna sytuacja powodująca brak miejsca na
usytuowanie chodnika powstała w wyniku dawnych zaszłości i trudno obecnie
niektóre sprawy wyprostować. Wójt Gminy jednakże zapewnił, że zdaje sobie
sprawę, że jest to sprawa pilna dla bezpieczeństwa mieszkańców.
- Sołtys p. Ludwik Soloch podziękował za ostatnią podwyżkę dla sołtysów.
W/w zwrócił uwagę na pozostałą dziurę w nawierzchni jezdni, po remoncie
drogi z Nowego Brzeźna do Brzekińca.
- Wójt Gminy przedstawił pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dołączoną uchwałą Komisji Heraldycznej z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie
negatywnej opinii w sprawie projektów herbu, flagi i pieczęci gminy Budzyń.
Pismo to stanowi zał. Nr 21 do protokołu.
Wójt Gminy poinformował, że Gmina Budzyń wystosuje odwołanie od opinii
Komisji Heraldycznej i stwierdził, że należy zastanowić się nad dalszymi
poczynaniami w tej sprawie.
- Wójt Gminy również przedstawił temat dot. wejścia w życie ustawy prawo
łowieckie, która zobowiązuje sołtysów do szacowania szkód łowieckich.
- Wójt Gminy poinformował o skardze Wojewody Wielkopolskiego do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
na uchwałę nr
XXXV/278/2018 Rady Gminy Budzyń z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podstolice. W/w
poinformował, że na najbliższą Sesję Rady Gminy Budzyń zostanie
przygotowany projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na powyższą skargę.
- Zastępca Wójta p. Piotr Jankowski przedstawił tematy związane
z działalnością sportową na terenie naszej gminy.
Adn. 25
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXXVII Sesję Rady Gminy Budzyń.

Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
(- Zenon Nowicki-)
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