P R O T O K O Ł Nr XL/2018
=====================================
z XL Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2018 r.
w sali narad Urzędu Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A w Budzyniu - od
godz. 1600 do godz. 1700.
W Sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100 % ogółu, zgodnie z listą
obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli :
- Wójt Gminy Budzyń
- p. Marcin Sokołowski,
- Z-ca Wójta Gminy Budzyń
- p. Piotr Jankowski,
- Sekretarz Gminy Budzyń
- p. Ewa Kasperczak.
------------------------------------------------------------------------------------------------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 zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Budzyń.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie
gminy Budzyń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Dworcowej w Budzyniu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Przemysłowej w Budzyniu.
15. Omówienie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. w tym:
- informacja Wójta Gminy Budzyń z przebiegu wykonania budżetu
Gminy za I półrocze 2018 r.,
- opinia RIO o przedstawionej przez Gminę Budzyń informacji z
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Budzyń na 2018 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2018-2023.

-218. Wolne głosy i wnioski.
19. Zakończenie obrad.
-------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XL Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki, który powitał radnych oraz
zaproszonych gości.
Adn. 2
Przewodniczący obrad poinformował, że w posiedzeniu bierze udział
15 radnych, co stanowi 100 % ogółu, w związku z czym Sesja może obradować
i podejmować uchwały.
Adn. 3
W tym punkcie Przewodniczący obrad przedstawił 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 zgłaszać w pkt. 18
„Wolne głosy i wnioski”.
Adn. 6
W tym punkcie Przewodniczący obrad przypomniał, że zgodnie z decyzją
radnych, otrzymujących materiały i zapoznających się z nimi przed Sesją,
informacja o realizacji uchwał z poprzednich obrad Rady Gminy nie będzie
przedstawiana na Sesji.
Do powyższej 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
28 czerwca 2018 r.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.
Adn. 8
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który również
przedstawił
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy.
Radny p. Józef Kasperczak zwrócił się z pytaniem o rezultat rozprawy w Sądzie
Administracyjnym w Poznaniu, odnośnie zakwestionowanej uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podstolice.
Wójt Gminy odpowiedział, że Sąd uznał argumenty Wojewody odnośnie
kwestionowanych zapisów w uchwale dotyczących gospodarki ściekowej,
natomiast w pozostałych dwóch zakwestionowanych przez Wojewodę punktach
Sąd uznał rację Gminie Budzyń. W wyniku powyższego uchwała funkcjonuje.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 4 do
protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie radni przyjęli protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy
Budzyń, z dnia 28 czerwca 2018 r. – jednogłośnie.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy Budzyń, który
poinformował, że dotychczasowy dzierżawca gruntów o numerach ewid.:
392/1, 392/3 i 392/5,
położonych w Sokołowie Budzyńskim, wystąpił
z wnioskiem o odnowienie umowy dzierżawy na kolejne 3 lata. Wójt Gminy
poinformował, że dotychczasowe użytkowanie przez dzierżawcę wymienionych
gruntów wpływa korzystnie na utrzymanie porządku na nieruchomościach,
w związku z czym proponuje wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy na okres 3 lat.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
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Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie gminy Budzyń.
Do omówienia powyższego projektu uchwały przystąpiła p. Sekretarz
Gminy, informując, że zgodnie z
zapisami znowelizowanej ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi gminy mają
obowiązek ustalenia: ogólnej maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw
Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń p. Mariusz Ajchsztet,
informując, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany i analizowany na
posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał jednogłośną akceptację radnych. Zgodnie
z intencją ustawodawcy o ograniczeniu spożywania napojów alkoholowych oraz
zmiany struktury ich spożywania zaproponowano zmniejszenie ilości zezwoleń
w każdym rodzaju alkoholu z uwzględnieniem zmniejszenia w stosunku do
pozostałych rodzajów napojów alkoholowych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych pow. 18 % zawartości alkoholu, do spożycia poza miejscem
sprzedaży.
Ustalenia zawarte w projekcie uchwały uwzględniły postanowienia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Budzyń.
Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt uchwały wypracowany na
posiedzeniu Komisji, zgodnie z zapisami ustawy, został przekazany do
zaopiniowania jednostkom pomocniczym gminy tj. wszystkim sołectwom.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący obrad informując, że
wszystkie 13 sołectw na swoich Zebraniach Wiejskich podjęło uchwałę
opiniującą pozytywnie zapisy powyższego projektu uchwały.
Uchwały Zebrań Wiejskich stanowią zał. Nr 6 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział
15 radnych.

-5W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XL/328/2018 Rady Gminy
Budzyń w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Budzyń miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
Do omówienia powyższego projektu uchwały przystąpiła p. Sekretarz
Gminy, informując, że zgodnie z
zapisami znowelizowanej ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi gminy mają
obowiązek
ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Budzyń miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w terminie 6 miesięcy od dnia
ogłoszenia znowelizowanej ustawy tj. do dnia 9 września 2018 r.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw
Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń p. Mariusz Ajchsztet,
informując, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany i analizowany na
posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał jednogłośną akceptację radnych.
W/w poinformował,
że
radni
przyjęli
koncepcję
pozostawienia
dotychczasowych zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
od wymienionych w uchwale obiektów chronionych tj. w odległości nie
mniejszej niż 25 metrów, przyjmując, że dotychczasowe zasady spełniają swoją
rolę i nie powodują zakłóceń porządku publicznego. W/w poinformował, że
uzgodniono również, że spełnienie przez dany punkt warunku usytuowania
ustala się poprzez pomiar odległości mierzonej najkrótszą drogą dojścia wzdłuż
ciągów komunikacyjnych, pomiędzy drzwiami głównymi tego punktu,
a drzwiami głównymi do obiektów chronionych.
Przewodniczący Komisji poinformował, że tak, jak w przypadku poprzedniej
uchwały ustalenia zawarte w projekcie uchwały uwzględniły postanowienia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Budzyń.
Również Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt uchwały
wypracowany na posiedzeniu Komisji, zgodnie z zapisami ustawy, został
przekazany do zaopiniowania jednostkom pomocniczym gminy tj. wszystkim
sołectwom.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący obrad informując, że
wszystkie 13 sołectw na swoich Zebraniach Wiejskich podjęło uchwałę
opiniującą pozytywnie zapisy powyższego projektu uchwały.
Uchwały Zebrań Wiejskich stanowią zał. Nr 8 do protokołu.
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w związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XL/329/2018 Rady Gminy
Budzyń w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Budzyń
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dworcowej
w Budzyniu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który
poinformował, że obecny właściciel działki nr ewid. 2201, położonej przy
ul. Dworcowej w Budzyniu, na której usytuowany jest pawilon handlowy
Grene, wystąpił z wnioskiem o możliwość rozbudowy nieruchomości.
Dotychczasowy plan tego terenu nie umożliwiał rozbudowy działki.
Wójt Gminy przypomniał, że zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń cały obszar planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dworcowej w Budzyniu
określono jako tereny zabudowane, które przewidywały zagospodarowanie terenu
na cele zabudowy produkcyjno-usługowej. Wójt Gminy poinformował, że
przychylając się do wniosku właściciela wspomnianej działki dzisiejszy projekt
planu przewiduje zmianę ustaleń w zakresie linii zabudowy, dając możliwość
rozbudowy nieruchomości. Na mapce stanowiącej załącznik do projektu
uchwały oznaczone są granice obszaru, który jest przedmiotem aktualizacji
planu.
Wójt Gminy dodał, że wszelkie przewidywane rozwiązania w dzisiejszym
planie nie naruszają ustaleń studium. Również Wójt Gminy zaproponował 30 %
stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości na skutek uchwalenia niniejszego planu.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń p. Józef Kasperczak,
informując, że powyższy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu
Komisji, gdzie uzyskał jednogłośną akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały oraz do
proponowanej 30% stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty od wzrostu
wartości nieruchomości na skutek uchwalenia niniejszego planu. W związku
z tym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
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Budzyń w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Dworcowej w Budzyniu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie
ul. Przemysłowej w Budzyniu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który
poinformował, że obecny właściciel działek o nr ewid. 294/5 i 2113/2,
położonych w obrębie ul. Przemysłowej w Budzyniu, wystąpił z wnioskiem
o możliwość ustalenia nowych zasad zabudowy i zagospodarowania terenu
położonego na obszarze powyższych działek. Dotychczasowy plan tego terenu
przewidywał zagospodarowanie terenu na cele zabudowy mieszkaniowousługowej. Wójt Gminy poinformował, że przychylając się do wniosku
właściciela powyższych działek, dzisiejszy projekt uchwały przewiduje
aktualizację planu poprzez zmianę ustaleń w zakresie przeznaczenia terenu pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, z uwzględnieniem działalności
usługowej na parterze, jak również zmianę w zakresie linii zabudowy
i rozwiązań w zakresie parkingów. Na mapce stanowiącej załącznik do projektu
uchwały oznaczone są granice obszaru, który jest przedmiotem aktualizacji
planu. Wójt Gminy dodał, że wszelkie przewidywane rozwiązania
w dzisiejszym planie nie naruszają ustaleń studium. Również Wójt Gminy
zaproponował 30 % stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty od wzrostu
wartości nieruchomości na skutek uchwalenia niniejszego planu.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń p. Józef Kasperczak,
informując, że powyższy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu
Komisji, gdzie uzyskał jednogłośną akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały oraz do
proponowanej 30% stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty od wzrostu
wartości nieruchomości na skutek uchwalenia niniejszego planu. W związku
z tym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XL/331/2018 Rady Gminy
Budzyń w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Przemysłowej w Budzyniu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
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Przewodniczący obrad poprosił w tym punkcie o zabranie głosu Wójta
Gminy Budzyń, w celu przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Budzyń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2018 r.
Wójt Gminy Budzyń poinformował, że powyższa informacja ujęta jest
w Zarządzeniu Nr 59/2018 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 sierpnia 2018 r.,
przypominając jednocześnie, że każdy z radnych otrzymał już wcześniej
powyższe Zarządzenie, w celu szczegółowego zapoznania się z jego treścią.
Następnie Wójt Gminy przystąpił do szczegółowego omówienia zapisów
przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
W/w przypomniał, że budżet Gminy na 2018 r. po stronie dochodów został
skalkulowany, po zmianach w ciągu I półrocza – na kwotę 44.177.031,88 zł,
natomiast jego realizacja na koniec I półrocza 2018 r. na dzień 30 czerwca
wynosi 22.925.428,78 zł, co stanowi 51,89% wykonania, budżet po stronie
wydatków , po zmianach w ciągu I półrocza 2018 r. został skalkulowany na
kwotę 46.340.928,12 zł, natomiast jego realizacja na koniec I półrocza 2018 r.
na dzień 30 czerwca br. wynosi 19.645.293,80 zł , co stanowi 42,39 %
wykonania.
Różnica między dochodami uzyskanymi w I półroczu 2018 r., a zrealizowanymi
wydatkami wynosi 3.280.134,98 zł na plus.
Następnie Wójt Gminy przypomniał, że planowane na 2018 r. wydatki
inwestycyjne wynoszą 12.970.241,55 zł, natomiast zrealizowane na dzień
30 czerwca br. wynoszą 3.314.881,89 zł , co stanowi 25,56 % w stosunku do
planu.
Wójt Gminy podsumował powyższą informację stwierdzając, że zakończenie
wydatków inwestycyjnych jednorocznych planowane jest w II półroczu 2018 r.
W/w zwrócił uwagę na niepokojącą sytuację, dotyczącą stale rosnących cen na
roboty drogowe i budowlane, co przekłada się na problemy z rozstrzygnięciem
przetargów, gdy oferty przetargowe przerastają kosztorys.
Następnie Wójt Gminy poinformował o aktualnych zobowiązaniach
gminy na dzień 30.06.2018 r. informując, że kredyty i pożyczki to kwota
ogółem 3.493.936,82 zł. Gmina Budzyń jest wypłacalna, a kredyty i pożyczki
spłacane są w terminie.
W/w poinformował, że łączna kwota długu gminy Budzyń na dzień
30.06.2018 r. wynosi 15,24% wykonanych dochodów ogółem.
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informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Budzyń
na lata 2018-2023 za I półrocze 2018 r.
W/w poinformował, że planowane dochody ogółem w omawianym zakresie
zostały zwiększone w 2018 r. o kwotę 1.482.474,88 zł i aktualnie wynoszą
44.177.031,88 zł.
Wykonanie dochodów za I półrocze br. wynosi
22.925.428,78 zł tj. 51,89% planu. Wójt Gminy stwierdził, że realizacja
dochodów przebiega prawidłowo.
Następnie Wójt Gminy poinformował na temat planowanych wydatków, które
ogółem zostały zwiększone w 2018 r. o kwotę 2.061.388,88 zł i aktualnie
wynoszą 46.340.928,12 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r. wynosi
19.645.293,80 zł tj. 42,39% planu. Również realizacja wydatków przebiega
prawidłowo.
Wójt Gminy poinformował, że na dzień 30.06.br. planowany jest deficyt
budżetu w wysokości 2.163.896,24 zł.
Wykonanie budżetu na 30.06.2018 r. to uzyskana nadwyżka w wysokości
3.280.134,98 zł, w związku z czym nie było potrzeby angażowania
wprowadzonych wolnych środków. Stan środków do dyspozycji na ten dzień
wynosi 5.735.406,57 zł.
Wójt Gminy poinformował, że taki stan środków oznacza, że Gmina posiada
w części zabezpieczone środki na realizację inwestycji w II półroczu 2018 r.
Wójt Gminy poinformował również, że na 30.06.2018 r. faktyczne zadłużenie
Gminy Budzyń wynosi 3.493.936,82 zł, z tytułu pożyczek długoterminowych.
Na 30.06.2018 r. planowane zadłużenie Gminy Budzyń na koniec 2018 r.
wynosi 3.202.561,94 zł.
W I półroczu 2018 r. wielkość zadłużenia po stronie planu została zmniejszona
o kwotę 1.399.930,- zł, co spowodowane było otrzymaniem dotacji oraz
środków na realizację zadań inwestycyjnych i jednoczesnym zmniejszeniem
zaciąganych kredytów. W/w poinformował, że wielkość zadłużenia mieści się
w obowiązujących wskaźnikach indywidualnych dla gminy.
Wójt Gminy poinformował, że w załączniku do omawianej informacji znajduje
się wykaz przedsięwzięć do realizacji w poszczególnych latach.
Następnie Wójt Gminy przystąpił do omówienia informacji z przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 r. oraz
z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Budzyniu za I półrocze 2018 r.
Wójt Gminy podsumował przedstawioną informację stwierdzając, że nie ma
zagrożeń po stronie dochodów i wydatków budżetowych, natomiast jest wiele
spraw, których do końca roku nie można przewidzieć.
Zdaniem Wójta Gminy Budzyń realizacja budżetu na 30.06.2018 r. jest
zadawalająca, gdyż udało się zrealizować wiele tematów.

- 10 Po przedstawieniu i szczegółowym omówieniu powyższej informacji,
stanowiącej zał. Nr 12 do protokołu, głos zabrał Przewodniczący obrad
przedstawiając uchwałę Nr SO.0953/1/15/Pi/2018
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 sierpnia 2018 r.,
wyrażającą pozytywną opinię o przedłożonej przez Gminę Budzyń informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń za pierwsze półrocze 2018 roku.
Powyższa uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Radni, po wysłuchaniu powyższego, przyjęli informację o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Budzyń, informację o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2018 r.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2018 rok.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówił
Wójt
Gminy,
informując o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy wprowadzić do
budżetu Gminy na 2018 r. W/w poinformował, że wpłynęły na to następujące
fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o zmniejszeniu planu dotacji o kwotę: 5.700,- zł, w celu dostosowania poziomu
środków do zakresu realizowanych zadań, zmniejszenie dotyczy realizacji zadań
wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji
ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o przyznaniu dotacji celowych na kwotę:
- 56.213,33 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych
w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.,
- 85.611,89 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie
jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztu zakupu
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- 10.941,84 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Opieka 75+ (usługi
opiekuńcze) w II półroczu 2018 r.
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o zmianie planu dotacji:
- zmniejszenie w dz. 855, rozdz. 85501, §2060 o kwotę 151.900,- zł,
- zwiększenie w dz. 855, rozdz. 85504, § 2010 o kwotę 151.900,- zł,
z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

- 11 - Gmina Budzyń otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile
informację w sprawie przyznania dotacji na zadania zlecone związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych – I tura
głosowania – w wysokości 30.998,- zł.
- Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim umowę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 86.600,- zł na
dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych
o szer. 4 m.
- Gmina Budzyń otrzymała od Ministra Finansów zawiadomienie o przyznaniu
środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości
40.442,- zł przeznaczeniem
na
dofinansowanie
wyposażenia
szkół
podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych.
- Zwiększono wartość środków niewykorzystanych w roku 2017 na realizację
zadania „Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne” o kwotę
58.000,- zł.
- W związku z realizacją zadań własnych:
a) zwiększono dochody własne o kwotę 613.900,- zł z następujących tytułów:
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności – 33.000,- zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży – 50.000,- zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,- zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.450,- zł,
- wpływy z różnych dochodów – 350,- zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 200.000,- zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 80.000,-zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych podatków i opłat – 6.500,- zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.000,- zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 150.000,- zł,
- wpływy za wynajem – 1.600,- zł,
- wpływy z usług – 27.000,- zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 50.000,- zł,
b) zwiększono wydatki na realizację następujących zadań :
- transport i łączność – drogi publiczne gminne – 185.000,- zł,
- gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami –
50.000,- zł,
- gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność – 3.600,- zł,
- administracja publiczna – urzędy wojewódzkie – 5.700,- zł,
- administracja publiczna – rady gmin – 7.000,- zł,
- administracja publiczna – urzędy gmin – 6.000,- zł,
- administracja publiczna – promocja jednostek samorządu terytorialnego –
9.000,- zł,

- 12 - administracja publiczna – pozostała działalność – 6.000,- zł,
- oświata i wychowanie – przedszkola – 4.000,- zł,
- pomoc społeczna – domy pomocy społecznej – 36.000,- zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami –
51.500,- zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby – 22.000,- zł,
- kultura fizyczna – obiekty sportowe – 203.100,- zł,
- kultura fizyczna – zadania w zakresie kultury fizycznej – 25.000,- zł.
Wójt Gminy poinformował, że dokonuje się także zmian w planie
wydatków, polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami,
rozdziałami i paragrafami.
W/w poinformował, że w wyniku przedstawionych zmian zwiększa się
dochody i wydatki w budżecie Gminy na 2018 r. o kwotę 977.007,06 zł,
w wyniku czego dochody Gminy ogółem wynoszą: 45.163.325,94 zł. natomiast
wydatki Gminy ogółem wynoszą : 47.327.222,18 zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XL/332/2018 Rady Gminy Budzyń
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2018 rok –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2018 -2023.
Szczegółowo projekt uchwały również omówił Wójt Gminy, który
poinformował, 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:
- „Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne” – w roku 2018
o kwotę 58.000,- zł,
- „Przebudowa drogi i chodnika w miejscowości Prosna” - w roku 2019
o kwotę 100.000,- zł.
Wprowadza się nowe zadanie pozostałe w wydatkach majątkowych - „ Budowa
trybun na stadionie sportowym w Budzyniu” – okres realizacji 2018-2019,
wartość zadania 900.000,- zł.

- 13 2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale Budżetowej.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XL/333/2018 Rady Gminy Budzyń
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata
2018-2023– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 18
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radny p. Józef Depta zwrócił się z pytaniem, kiedy rozpocznie się nawożenie
kamienia, w celu utwardzenie dróg.
Wójt Gminy odpowiedział, że w najbliższym czasie.
- Radna p. Marzena Walczak zwróciła się z pytaniem odnośnie zaawansowania
prac związanych z budową kanalizacji w Dziewokluczu.
Wójt Gminy odpowiedział, że niebawem zostaną wydane decyzje
środowiskowe, a następnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na wykonanie
tego zadania.
- Radny p. Józef Kasperczak zwrócił się z pytaniem o oświetlenie deptaka
pomiędzy os. Kwiatowym, a ul. Rogozińską.
Wójt Gminy odpowiedział, że uzyskano już pozwolenia, w związku z czym
prawdopodobnie we wrześniu rozpoczną się prace związane z oświetleniem tego
odcinka ulicy.
- Przewodniczący obrad przedstawił pismo Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska Delegatura w Pile, zawierające informację
o ustaleniach kontrolnych przeprowadzonych na terenie Gminy Budzyń,
w zakresie gospodarki ściekowej. Pismo wskazuje na nieprawidłowości
w zakresie odprowadzania ścieków bytowych. Pismo to stanowi zał. Nr 16 do
protokołu.
Do powyższego tematu odniósł się Wójt Gminy, stwierdzając, że na terenie
naszej Gminy sytuacja w tym zakresie faktycznie nie jest dobra. Właściciele
posesji, którzy nie mają możliwości podłączenia się do kanalizacji, pozbywają
się nieczystości w sposób nieprawidłowy, gdyż nie mają udokumentowanych
umów na wywóz nieczystości. Podobnie jest w posesjach, w których właściciele
z różnych przyczyn nie podłączyli się do kanalizacji. Zdaniem Wójta Gminy
należy w najbliższym czasie podjąć trudne decyzje w tym temacie, w celu
rozwiązania problemu.

- 14 - Przewodniczący obrad przedstawił pismo Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu Wydział Inwestycji i Remontów, stanowiące prośbę o zwolnienie
nieruchomości zajętych na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie Budzynia od podatku od nieruchomości w 2019 r.
Pismo stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
Wójt Gminy proponował pozostawić pismo do rozpatrzenia podczas prac nad
propozycjami stawek podatków lokalnych na 2019 r.
- Przewodniczący obrad przedstawił pismo Polskiej Spółki Gazownictwa sp.
z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, stanowiące wezwanie do
usunięcia naruszenia interesu prawnego przedsiębiorstw gazowniczych
w Uchwale Rady Gminy Budzyń, poprzez zastosowanie takiej samej stawki
opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym wszystkich urządzeń
technicznych w tym gazociągów.
Pismo stanowi zał. Nr 18 do protokołu.
Wójt Gminy przypomniał, że 28 grudnia 2017 r. Rada Gminy Budzyń podjęła
uchwałę w sprawie obniżenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych na terenie Gminy Budzyń dla urządzeń teletechnicznych związanych
z budową sieci, przyłączy światłowodowych, w wysokości 15,- zł. Zakład
Gazowniczy również domaga się takiej samej stawki za zajęcie pasa drogowego
dla swoich urządzeń.
W tym miejscu głos zabrała p. Sekretarz Gminy informując, że Rada Gminy nie
jest zobowiązana do weryfikacji podjętej wcześniej uchwały, gdyż została ona
przyjęta przez Wojewodę Wielkopolskiego i w tej formie jest obowiązująca.
- Przewodniczący obrad zaprosił wszystkich obecnych na Dożynki Gminne,
które odbędą się w dniu 2 września br. w Wyszynach.
- Sekretarz Gminy przypomniała o obowiązku przekazania oświadczeń
majątkowych za 2018 r., do dnia 16 września 2018 r.
Adn. 17
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy Budzyń p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XL Sesję Rady Gminy Budzyń.

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

