P R O T O K O Ł Nr XXXIX/2018
=====================================
z XXXIX Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu
28 czerwca 2018 r. w sali obrad Urzędu Gminy Budzyniu - od godz. 1500 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 Budzyń
- p. Marcin Sokołowski,
- Zastępca Wójta Budzyń
- p. Piotr Jankowski,
- Skarbnik Gminy Budzyń
- p. Honorata Lisiecka,
- Przewodnicząca Rady
Powiatu Chodzieskiego
- p. Kinga Buszkiewicz.
------------------------------------------------------------------------------------------------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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Budzyń, w celu przekazania go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości ( w Prośnie).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/297/2018
Rady Gminy Budzyń z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
zniesienia bezpłatnej służebności gruntowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Budzyń.
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najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą.
17. Informacja Wójta Gminy Budzyń za rok 2017 dotycząca roszczeń
oraz opłaty planistycznej na skutek uchwalenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy Budzyń.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy
Budzyń na 2018 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2018-2023.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zakończenie obrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXXIX Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy radny 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
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. 21
„Wolne głosy i wnioski”.
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Przewodniczący obrad przypomniał, 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
8 maja 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.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 4 do
protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie radni przyjęli protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy
Budzyń, z dnia 8 maja 2018 r. – jednogłośnie.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że na
terenie likwidowanej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Budzyniu znajduje się
działka nr ewid. 318/2 o pow. 0,0023 ha, stanowiąca własność gminy Budzyń,
w użytkowaniu wieczystym powyższej placówki. Na nieruchomości tej
usytuowana jest przepompownia ścieków, z której korzystają mieszkańcy wsi
Budzyń. Wójt Gminy poinformował, że ze względu na trwający obecnie proces
likwidacji placówki proponuje się przejęcie do zasobu komunalnego prawa
użytkowania wieczystego powyższej przepompowni. W/w poinformował, że
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Budzyniu wyraziła zgodę na nieodpłatne
przekazanie na rzecz Gminy Budzyń prawa użytkowania wieczystego

-4omawianej działki. Gmina Budzyń stając się jej właścicielem w całości, będzie
mogła w przyszłości w pełni podejmować decyzje odnośnie jej bieżącego
utrzymania i modernizacji. Kosztami Gminy będzie koszt sporządzenia umowy
w formie aktu notarialnego, w tym dokonanie stosownych wpisów sądowych
oraz utrzymanie przedmiotowej nieruchomości.
Również w tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów radny p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
powyższy projekt uchwały został omówiony i zaopiniowany jednogłośnie
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 XXXIX/317/2018 Rady
Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Budzyń, w celu przekazania go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu.
Przewodniczący obrad na wstępie przedstawił pismo Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie
wdrożenia
procedury
uchwalenia
regulaminu
dostarczania
wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Budzyń wraz z projektem tego
regulaminu.
Pismo wraz z projektem regulaminu stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów radny p. Józef Kasperczak, który poinformował, że powyższy
projekt uchwały został omówiony i zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie na
ostatnim posiedzeniu Komisji, gdzie obecny był Kierownik GZWIK
w Budzyniu. W/w poinformował, że zgodnie z art. 19 ust. 1 znowelizowanej
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków rady gmin mają obowiązek uchwalenia projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy, opracowanego
przez przedsiębiorstwo wodociągowe i przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu. Pozytywna opinia Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu pozwoli na podjęcie na kolejnej Sesji Rady Gminy uchwały
w sprawie przyjęcia powyższego regulaminu.
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w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIX/318/2018 Rady
Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Budzyń, w celu przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
nastąpiło zainteresowanie nabyciem nieruchomości o nr ewid. 200/2, o pow.
1,2673 ha, położonej w Prosnie, stanowiącej grunt rolny, która jest własnością
gminy Budzyń. W/w poinformował, że w przypadku jej sprzedaży nastąpi to
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów radny p. Józef Kasperczak, który poinformował, że powyższy
projekt uchwały został omówiony i zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie na
ostatnim posiedzeniu Komisji.
Radni nie zgłosili uwag do powyższego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIX/319/2018 Rady
Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem
jest ta sama nieruchomość.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że do
Urzędu Gminy wpłynęły wnioski dotychczasowych dzierżawców gruntów
komunalnych, którym umowy dzierżawy wygasają w 2018 r., w celu ich
przedłużenia na okres kolejnych 3 lat. Następnie Wójt Gminy przedstawił
załącznik do projektu uchwały, gdzie wykazano 28 pozycji stanowiących
dzierżawców, z wymienionym położeniem gruntu, nr działki oraz jej
powierzchnią. Zdaniem Wójta uzasadnione jest przedłużenie na okres kolejnych
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prawidłowo.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów radny p. Józef Kasperczak, który poinformował, że powyższy
projekt uchwały został omówiony i zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie na
ostatnim posiedzeniu Komisji.
Radni nie zgłosili uwag do powyższego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIX/320/2018 Rady
Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXVI/297/2018 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 marca
2018 r. w sprawie zniesienia bezpłatnej służebności gruntowej.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, przypominając, że
w dniu 26 marca br. Rada Gminy Budzyń podjęła uchwałę w sprawie zniesienia
bezpłatnej służebności gruntowej. W uchwale tej nastąpiła pomyłka w numerze
działki, gdyż zamiast nr ewid. 18/6 powinien widnieć nr ewid. 18/4. Wójt
Gminy poinformował, że dzisiejszą uchwałą proponuje się dokonać zmiany
w powyższej uchwale, poprzez sprostowanie powstałej literówki.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów radny p. Józef Kasperczak, który poinformował, że powyższy
projekt uchwały został omówiony i zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie na
ostatnim posiedzeniu Komisji.
Radni nie zgłosili uwag do powyższego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIX/321/2018 Rady
Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/297/2018 Rady Gminy
Budzyń z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zniesienia bezpłatnej służebności
gruntowej – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Budzyń.
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firma ENEA Operator spółka z o. o. z siedzibą w Poznaniu zwróciła się
z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Budzyń. W/w poinformował, że służebność przesyłu dotyczy
działki o nr ewid. 2178, położonej w Budzyniu, przy ul. Cichej/ ul.
Czereśniowej – parking przy cmentarzu, w związku z realizowaną inwestycją,
polegająca na pobudowaniu linii kablowej SN-15 kV oraz złącza SN15 kV.
Wójt Gminy poinformował, że służebność przesyłu polegać będzie na
każdorazowym udostępnieniu wymienionej działki przedsiębiorcy, w celu
wykonywania niezbędnych robót związanych z eksploatacją, konserwacją,
remontami, przebudową, wymianą urządzeń i przewodów, dokonywania
kontroli i przeglądów urządzeń, przeprowadzaniem bieżących napraw lub
usuwaniem awarii urządzeń i linii elektroenergetycznych, a także wymianą
przewodów i wyprowadzaniem nowych obwodów energetycznych z urządzeń
już istniejących, niezbędnych do prowadzenia niezakłóconej dystrybucji energii
elektrycznej.
W/w poinformował, że służebność zostanie ustanowiona za odpowiednim
wynagrodzeniem. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz wpisu do księgi
wieczystej poniesie przedsiębiorca.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów radny p. Józef Kasperczak, który poinformował, że powyższy
projekt uchwały został omówiony i zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie na
ostatnim posiedzeniu Komisji.
Radni nie zgłosili uwag do powyższego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIX/322/2018 Rady
Gminy Budzyń w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego –
służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Budzyń
– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
z dotychczasowym najemcą.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że
dotychczasowy dzierżawca lokalu usytuowanego przy ul. Strażackiej Nr 1
w Budzyniu, o powierzchni 44,02 m2 , wystąpił z prośbą o przedłużenie umowy
najmu lokalu na kolejne 3 lata, w celu prowadzenia w nim działalności
usługowej, biurowej.
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a ponadto prowadzona działalność nie powoduje uciążliwości dla
funkcjonowania budynku. Pierwsza umowa najmu zawarta została 19 maja
2009 r. Wójt Gminy przypomniał, że uchwała Rady Gminy wymagana jest
w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony
zwierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
W związku z powyższym, zachodzi konieczność podjęcia uchwały wyrażającej
zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów radny p. Józef Kasperczak, który poinformował, że powyższy
projekt uchwały został omówiony i zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie na
ostatnim posiedzeniu Komisji.
Radni nie zgłosili uwag do powyższego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIX/323/2018 Rady
Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad poprosił o zajęcie głosu Wójta Gminy Budzyń,
który przedstawił informacje za rok 2017 dotyczącą roszczeń oraz opłaty
planistycznej na skutek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Wójt Gminy na wstępie poinformował, że obowiązek przedstawienia
powyższej informacji wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. W/w poinformował, że ustawodawca zapewnił gminom
możliwość odzyskania części zainwestowanych środków finansowych
w sporządzenie planów miejscowych poprzez pobranie opłaty z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości, zwanej „opłatą planistyczną”. Pobór opłaty z urzędu
ma miejsce wtedy, gdy właściciele nieruchomości dokonują ich zbycia przed
upływem 5 lat od dnia, w którym plany miejscowe stały się obowiązujące. Wójt
Gminy poinformował, że z tego tytułu w Gminie Budzyń w 2017 r. wydano 8
decyzji w sprawie naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej, na łączną kwotę
10.298,40,- zł, która w całości wpłynęła do budżetu gminy. Natomiast nie
odnotowano żadnych roszczeń właścicieli nieruchomości w stosunku do Gminy
Budzyń, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Do szczegółowo przedstawionej informacji w zakresie postępowania
w sprawie naliczenia opłaty planistycznej radni nie zgłosili uwag, przyjmując ją
w całości.
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opłaty planistycznej na skutek uchwalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Przewodnicząca Komisji
Statutowo-Samorządowej, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Budzyń
radna p. Izabela Jenczyk. W/w poinformowała, że 19 maja 2018 r.
Rozporządzeniem Rady Ministrów weszły w życie przepisy regulujące
wynagrodzenia pracowników samorządowych, zatrudnionych na podstawie
wyboru tj. wójta, burmistrza, prezydenta. W związku z powyższym Komisja na
swoim posiedzeniu omawiała propozycję wynagrodzenia Wójta Gminy Budzyń,
dostosowaną do obowiązującego prawa. W świetle powołanych wyżej
przepisów, począwszy od dnia 01 lipca 2018 r., dla gmin do 15 tys.
mieszkańców, poszczególne składniki wynagrodzenia winny mieścić się
w następujących wielkościach:
- wynagrodzenie zasadnicze - od 3.400 zł do 4.700 zł,
- dodatek funkcyjny - do kwoty 1.900 zł,
- dodatek specjalny - w kwocie wynoszącej co najmniej 20%
i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Komisja rozpatrując propozycję
wynagrodzenia Wójta Gminy Budzyń, wzięła pod uwagę zarówno
obowiązujące wysokości składników wynagrodzenia , ale także pozytywne
działania Wójta na rzecz rozwoju Gminy Budzyń. W związku z tym Komisja
wydała jednogłośnie pozytywną opinie o projekcie uchwały w dzisiejszej
formie, zakładając maksymalne wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny,
dodatek specjalny w wysokości 38% łącznie wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego oraz dodatek za wieloletnią pracę tj. 20% wynagrodzenia
zasadniczego.
Po omówieniu projektu uchwały ponownie głos zabrał Przewodniczący
obrad przypominając, że Wójt Gminy Budzyń od 4 lat nie otrzymał podwyżki
swojego wynagrodzenia, gdyż jej odmawiał, w związku z tym proponuje się
dzisiaj maksymalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego.
W/w przypomniał, że Rada Gminy zobowiązana jest podjąć nową uchwałę
w sprawie wynagrodzenia Wójta do 30 czerwca br.

- 10 Radni nie zgłosili żadnych uwag do powyższego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIX/324/2018 Rady
Gminy Budzyń w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Budzyń–
jednogłośnie.
Po podjęciu powyższej uchwały Wójt Gminy Budzyń zajął głos,
dziękując radnym za podjętą decyzję.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni 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 :
- 4.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości
wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych
i bibliotek pedagogicznych- zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów
z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego
"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa",
- 17.555,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych
w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020,
- 5.050,-zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu
"Dobry start".
- Gmina Budzyń otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
informację w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć
w kwocie :
- 14.250,-zł na "Utworzenie remizy śródpolnej na terenie sołectwa Sokołowo
Budzyńskie w Gminie Budzyń",
- 5.000,-zł na "Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Budzyń wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko".
- W związku z realizacją zadań własnych :
- zwiększono dochody własne o kwotę 416.184,-zł z następujących tytułów :
- wpływy z różnych opłat - 500,-zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań - 1.100,-zł,
- wpływy z tytułu darowizn - 8.600,-zł,

- 11 - wpływy z odsetek od nieterminowych podatków i opłat - 4.484,-zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 300.000,-zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 100.000,-zł,
- wpływy za wynajem - 1.500,-zł.
- zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 312.700,-zł,
- zmniejszono przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia
pożyczek o kwotę 500.000,-zł,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań :
- transport i łączność - drogi publiczne gminne - 157.934,-zł,
- gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami –
12.000,-zł,
- gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność - 10.000,-zł,
- administracja publiczna - urzędy gmin - 5.000,-zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komendy
powiatowe Policji - 500,-zł,
- pomoc społeczna - domy pomocy społecznej - 7.700,-zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - utrzymanie zieleni w
miastach i gminach -15.750,-zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność –
5.000,-zł,
- kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej - 15.000,-zł.
P. Skarbnik Gminy poinformowała, że dokonuje się zmian w planie
wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami,
rozdziałami i paragrafami.
P. Skarbnik Gminy na zakończenie poinformowała, że w wyniku
przedstawionych zmian zwiększa się dochody w budżecie Gminy na 2018 r.
o kwotę 462.039,- zł, w wyniku czego łączna kwota dochodów Gminy ogółem
wynosi: 44.177.031,88 zł, natomiast zwiększa się wydatki o kwotę 274.739,- zł,
w wyniku czego łączna kwota wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi :
46.340.928,12 zł.
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 XXXIX/325/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Budzyń na 2018 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2018-2023.

- 12 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.
W związku z wprowadzeniem nowej jednostki organizacyjnej do realizacji
projektu "Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne"
dokonuje się podziału środków w następujący sposób - zmniejsza się wartość środków w roku 2018 o kwotę 85.852,-zł i w roku 2019
o kwotę 52.460,-zł - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- zwiększa się wartość środków w roku 2018 o kwotę 85.852,-zł i w roku 2019
o kwotę 52.460,-zł - Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzyniu.
Zmniejsza się wartość środków na realizację następujących zadań :
- "Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej
w sołectwie Sokołowo Budzyńskie" w roku 2018 o kwotę 130.000,-zł,
- "Przebudowa drogi gminnej Wyszyny II Etap" w roku 2018 o kwotę
52.000,- zł.
Wprowadza się nowe zadanie pozostałe w wydatkach bieżących - "Planowanie przestrzenne - opracowanie planów zagospodarowania
przestrzennego" - okres realizacji 2018 - 2019, wartość zadania 20.000,- zł.
Wprowadza się nowe zadanie pozostałe w wydatkach majątkowych - "Przebudowa drogi i chodnika w miejscowości Prosna" - okres realizacji 2018
- 2019, wartość zadania 400.000,- zł.
2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale Budżetowej.
3) Zwiększono przychody budżetu w roku 2018 o kwotę 312.700,- 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 500.000,-zł z tytułu
planowanych do zaciągnięcia pożyczek.
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 XXXIX/326/2018 Rady
Gminy Budzyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Budzyń na lata 2018-2023 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Adn. 21
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrał radny p. Józef Kasperczak,

- 13 temacie zlokalizowania toalet w pobliżu

przypominając o
ul. Rynkowej
w Budzyniu.
Wójt Gminy odpowiedział, że po rozeznaniu się w sprawie powróci do tematu
z konkretnymi propozycjami.
Adn. 33
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXXIX Sesję Rady Gminy Budzyń.

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

