P R O T O K O Ł Nr XLII/2018
=====================================
z XLII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 7 listopada 2018 r.
w sali narad Urzędu Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A w Budzyniu - od
godz. 1500 do godz. 1630.
W Sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100 % ogółu, zgodnie z listą
obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli :
- Wójt Gminy Budzyń
- p. Marcin Sokołowski,
- Z-ca Wójta Gminy Budzyń
- p. Piotr Jankowski,
- Sekretarz Gminy Budzyń
- p. Ewa Kasperczak,
- Skarbnik Gminy
- p. Honorata Lisiecka,
- Starosta Powiatowy
- p. Julian Hermaszczuk,
- Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego i były nauczyciel historii
- p. Hanna Danielewicz,
- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców
Wielkopolskich w Budzyniu
- p. Dariusz Dudziak,
- sołtys i radna wybrana na VIII kad.
- p. Halina Moćko,
- informatyk, pracownik Urzędu Gminy
- p. Rafał Jończy.
------------------------------------------------------------------------------------------------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. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w
miejscowości Budzyń.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Budzyń.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 w Gminie
Budzyń.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie
operacji: „ Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń,
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z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2018 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2018-2023.
16. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Budzyń VII kadencji.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zakończenie obrad.
-------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XLII 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. 17
„Wolne głosy i wnioski”.
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W tym punkcie Przewodniczący obrad przypomniał, że zgodnie z decyzją
radnych, otrzymujących materiały i zapoznających się z nimi przed Sesją,
informacja dot. 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.
Adn. 7
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
15 października 2018 r.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.
Adn. 8
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który również przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag.
Adn. 9
W tym punkcie radni przyjęli protokół z XLI Sesji Rady Gminy Budzyń,
z dnia 15 października 2018 r. – jednogłośnie.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
nadania nazwy placowi położonemu w miejscowości Budzyń.
W tym miejscu głos zabrała Przewodnicząca Komisji Statutowo Samorządowej, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Budzyń radna
p. Izabela Jenczyk, informując, że propozycja p. Hanny Danielewicz - Prezesa
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i byłego nauczyciela historii,
w sprawie nadania nazwy Plac Wolności, placowi położonemu w centrum
Budzynia, uzyskała jednogłośną akceptację radnych.
Następnie Przewodniczący obrad oddał głos p. Hannie Danielewicz,
która przedstawiła znaczenie powyższego miejsca w historii Budzenia. W/w
szczegółowo omówiła wydarzenia powstańcze, które zawiązywały się na placu,
stanowiąc centrum logistyczne dla walk powstańczych w całej okolicy.
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powstańców, którzy wyruszając z tego miejsca walczyli o naszą wolność.
Zdaniem w/w nazwanie omawianego miejsca Placem Wolności byłoby hołdem
dla bohaterów Powstania Wielkopolskiego i uczczeniem miejsca, gdzie
zapadały ważne decyzje wolnościowe i formowały się oddziały powstańcze,
organizując wyzwolenie Budzenia i okolicznych miejscowości.
W tym miejscu poprosił o głos również Dyrektor Szkoły Podstawowej imienia
Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu p. Dariusz Dudziak, popierając
w całości wypowiedź poprzedniczki, wypowiadając się także na temat biegu
wydarzeń na placu i jego historycznej roli dla losów Budzynia.
Pani Danielewicz prosząc o pozytywne ustosunkowanie się do złożonej prośby
stwierdziła, że w ten sposób upamiętnia się naszą historię.
- Do wypowiedzi p. Danielewicz ustosunkował się radny p. Józef Kasperczak,
stwierdzając, że mieszkańcy Budzynia utożsamiają to miejsce z nazwą Rynek,
co tradycyjnie kojarzy się z odbywającymi się na nim targami, handlem.
Zdaniem w/w nie zawsze jest taka konieczność, aby uświęcać miejsca
pamiętające historyczne czasy.
- Pani Danielewicz w tym miejscu prosiła o zrozumienie intencji złożonej
prośby i o uszanowanie pamięci walczących i poległych o naszą wolność.
W/w dodała, że nazwanie placu nie spowoduje zmian w adresach zamieszkania
mieszkańców ul. Rynkowej, gdyż stanowi on odrębną część tej ulicy i nie jest
zamieszkały.
- Powyższą wypowiedź
poparł Wójt Gminy p. Marcin Sokołowski
potwierdzając, że nazwanie placu nie zmienia w żaden sposób adresów
zamieszkania okolicznych mieszkańców.
- Radny p. Józef Kasperczak zwrócił się do p. Danielewicz z pytaniem, czy
omawiana propozycja była konsultowana z mieszkańcami Budzynia.
- Pani Danielewicz poinformowała, że wielokrotnie prowadziła rozmowy
z mieszkańcami Budzynia, którzy bardzo pozytywnie wypowiadali się za
upamiętnieniem historii budzyńskiego placu.
- Radny p. Andrzej Czerwoniec wypowiedział się w powyższym temacie,
stwierdzając, że jest to absurd, aby nadać nazwę placowi w Budzyniu, gdyż
zdaniem radnego, powstańcy wyruszali z rynku, a nie z placu. Można
zastanowić się nad upamiętnieniem historycznych wydarzeń nazywając np.
teren przy „Glinkach” - Skwerem Wolności. W tym miejscu radny
wypowiedział się również negatywnie odnośnie nazw budzyńskich ulic.
- Pani Danielewicz w tym miejscu stwierdziła, że oddanie czci bohaterom
powstania poprzez nadanie nazwy Plac Wolności nic nie zmienia dla
mieszkańców Budzynia. I nic nie stoi na przeszkodzie, aby nadal nazywać tę
część Budzynia Rynkiem, lecz zdaniem w/w, nadanie nazwy uszanuje naszą
wywalczoną wolność.
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wydarzeniach z historii Budzynia, dotyczących formowania się wojska, tzw.
pułku budzyńskiego, który brał udział w walkach powstańczych, i o którym
można znaleźć zapisy historyczne na terenie Poznania. Wójt Gminy wspomniał,
że omawiany plac odwiedziło też wielu znanych osobistości. Zdaniem Wójta,
wspaniałą rzeczą byłoby nazwać ten plac Placem Wolności, za przelaną krew
i oddane życie w imię wolności naszych ziem.
Przewodniczący obrad stwierdził, że ponieważ nie zgłoszono innych
uwag do przedstawionego projektu uchwały, należy przystąpić do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLII/345/2018 Rady Gminy
Budzyń w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w miejscowości Budzyń
– stosunkiem głosów: „za” – 13 radnych, „przeciw” – 2 radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Budzyń.
Na wstępie głos zabrał Wójt Gminy, przypominając, że w dniu
28 czerwca br. Rada Gminy Budzyń podjęła uchwałę Nr XXXIX/318/2018
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Budzyń w celu przekazania go organowi
regulacyjnemu. Wójt Gminy poinformował, że wcześniej projekt regulaminu
został szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy Budzyń, gdzie otrzymał akceptację radnych.
Następnie głos zabrał Przewodniczący obrad, który przedstawił
Postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wyrażające pozytywną
opinię o Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Budzyń.
Postanowienie stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
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 XLII/346/2018 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na rok podatkowy 2019 w Gminie Budzyń.
Przewodniczący obrad na wstępie przedstawił pozytywną opinię Wielkopolskiej
Izby Rolniczej w Chodzieży, w sprawie projektu obniżenia stawek podatku
rolnego na rok 2019, która stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy informując, że w dniu 19 października
br. Prezes GUS swoim komunikatem ogłosił średnią cenę żyta za okres
11 kwartałów, w wysokości 54,36 zł za 1 dt. Wójt Gminy przypomniał, że
ponieważ Rada Gminy uprawniona jest do obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy,
w związku z czym proponuje się dokonać obniżenia tej stawki do kwoty
41,00 zł za 1 dt. W/w stwierdził, że powyższa propozycja, zaakceptowana przez
radnych na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów wynika ze
stosunkowo wysokiej ceny skupu żyta podanej przez Prezesa GUS oraz
aktualnej sytuacji w rolnictwie, spowodowanej tegoroczną suszą.
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 XLII/347/2018 Rady Gminy
Budzyń w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 w Gminie Budzyń –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały
zmieniającej Uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji: „ Przebudowa drogi
gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo
Budzyńskie” z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata
Lisiecka informując, że proponuje się dokonać zmiany we wcześniejszej
uchwale w powyższej sprawie, podjętej w dniu 26 maja 2017 r. poprzez zmianę
wysokości pożyczki z kwoty 999.509,- zł na kwotę 949.533,- zł, w celu
dostosowania jej do uchwały budżetowej.
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w związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLII/348/2018 Rady Gminy
Budzyń zmieniającą Uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie
operacji: „ Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej
w sołectwie Sokołowo Budzyńskie” z udziałem środków z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 14
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 w budżecie Gminy, które należy wprowadzić do
budżetu Gminy na 2018 r. W/w poinformowała, że wpłynęły na to następujące
fakty:
W związku z realizacją zadań własnych:
- zwiększono dochody własne o kwotę 43.700,- zł z następujących tytułów:
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –
1.200,- zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 7.500,- zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 26.000,- zł,
- wpływy z darowizn – 9.000,- zł,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- administracja publiczna – urzędy gmin – 7.869,- zł,
- oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – 16.500,- zł,
- oświata i wychowanie – przedszkola – 9.000,- zł,
- pomoc społeczna – domy pomocy społecznej – 6.331,- zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic, placów
i dróg – 4.000,- zł.
P. Skarbnik poinformowała, że dokonuje się zmian w planie wydatków,
polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami
i paragrafami.
W wyniku dokonanych zmian zwiększa się dochody w budżecie gminy na
2018 r. o kwotę 43.700,- zł, w wyniku czego łączna kwota dochodów budżetu
na 2018 r. zostaje ustalona na kwotę 46.133.386,39 zł, natomiast łączna kwota
wydatków zostaje ustalona na kwotę 48.079.056,63 zł.
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w związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLII/349/2018 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2018 rok –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2018 -2023.
Szczegółowo projekt uchwały również omówiła p. Skarbnik Gminy,
która poinformowała, że konieczność zmian w WPF na lata 2018-2023 wynika
z zapisów podjętej w dniu dzisiejszym uchwały budżetowej. I tak:
1) W związku ze zmianami przedsięwzięć wprowadza się zmiany w wykazie
przedsięwzięć.
Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim w dniu
19 października 2018 r. Umowę o przyznanie pomocy Nr 00045-65170UM1510026/18, związanej z realizacją operacji typu „Inwestycje w obiekty
pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich”, w ramach PROW na lata 2014-2020, na kwotę
496.000,- zł, na realizację operacji „Budowa świetlicy wiejskiej wraz
z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki”.
W związku z powyższym dokonano przeniesienia wartości zadania
z wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe na wydatki na
programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi
z udziałem środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.
Dokonano zmiany w okresie realizacji przedsięwzięcia z lat 2016 - 2020 na lata
2016 – 2019.
Zmniejsza się wartość środków w roku 2020 o kwotę 400.000,- zł i zwiększa się
wartość środków w roku 2019 o kwotę 400.000,- zł.
Zadanie to w roku 2018 ujęte zostało w kwalifikacji – wydatki poniesione przed
popisaniem umowy.
Zmniejsza się wartość środków na realizację następujących zadań:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dziewoklucz” w roku 2019 o kwotę
200.000,- zł.
Wprowadza się nowe przedsięwzięcia :
- „Termomodernizacja budynku OSP Budzyń wraz z robotami towarzyszącymi”
– okres realizacji 2019-2020, wartość 700.000,- zł.
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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 XLII/350/2018 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń
na lata 2018-2023– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 16
W tym punkcie Przewodniczący obrad przedstawił sprawozdanie
z działalności Rady Gminy Budzyń w VII kadencji tj. w latach 2014-2018.
Stanowi ono zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 17
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Wójt Gminy p. Marcin Sokołowski, który podziękował radnym za 4 lata
wspólnej, dobrej, zgodnej i sumiennej pracy na rzecz Gminy Budzyń i jej
mieszkańców, przyczyniającej się do dalszego rozwoju Gminy.
- Starosta Powiatowy p. Julian Hermaszczuk, który również podziękował Radzie
i Wójtowi Gminy Budzyń za dobrą współpracę i dobre wzorce do naśladowania,
mając nadzieję na dalszą owocną współpracę w VIII kadencji i kontynuację
pozytywnego kursu działania i rozwoju Gminy Budzyń.
- Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki, składając radnym
podziękowania za godne i rzetelne sprawowanie swojej funkcji, władzom
wykonawczym za dobrą współpracę, a Staroście Powiatowemu za wsparcie
w działaniach.
Adn. 18
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy Budzyń p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył ostatnią w VII kadencji XLII Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
(- Zenon Nowicki-)
Protokołowała:
( - Damiana Jezierska -)

- 10 Po oficjalnym zakończeniu ostatniej Sesji Rady Gminy Budzyń radni
VII kadencji otrzymali podziękowania za pracę w Radzie Gminy w okresie 2014
-2018.
Następnie przybyli na salę przedstawiciele Gminnej Komisji
Wyborczej w Budzyniu, w osobach : Przewodniczącego Komisji p. Marka
Rożka i Zastępcy Przewodniczącego p. Ewy Radziejewskiej oraz wszyscy nowo
wybrani radni i Wójt Gminy Budzyń. Przewodniczący Komisji złożył
gratulacje nowo wybranym radnym i Wójtowi, z okazji wyboru na VIII
kadencję, a następnie wraz z Zastępcą wręczył zaświadczenia o wyborze
radnego i Wójta Gminy Budzyń.

