P R O T O K O Ł Nr XII/2020
=====================================
z XII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 24 stycznia 2020 r.
w sali narad Urzędu Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A w Budzyniu - od
godz. 1500 do godz. 1630.
W obradach 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,
- Zastępca Wójta Gminy Budzyń
- p. Piotr Jankowski,
- Skarbnik Gminy Budzyń
- p. Honorata Lisiecka,
- Sekretarz Gminy Budzyń
- p. Ewa Kasperczak,
- pracownik Urzędu Gminy, Informatyk
- p. Rafał Jończy,
- sołtys sołectwa Budzyń
- p. Przemysław Czekała,
- sołtys sołectwa Wyszyny
- p. Filip Krasnopolski.
PORZĄDEK OBRAD :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad.
Sprawy regulaminowe.
Przedstawienie porządku obrad.
Odpowiedzi Wójta na zapytania i interpelacje.
Zapytania 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 protokołów z dwóch ostatnich Sesji Rady Gminy - z 18 i 30
grudnia 2019 r.
10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa
w Gminie Budzyń, w roku szkolnym 2019/2020.
11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości (Wyszyny).
12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości (Prosna).
13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów najmu nieruchomości z ich dotychczasowym najemcą.
14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXVIII/336/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu.
15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 236/1
w obrębie Podstolice.

-216. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Budzyń na 2020 r.
17. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2020 – 2025.
18. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi
Prokuratora Rejonowego w Wągrowcu wraz z odpowiedzią na skargę.
19. Wolne głosy i informacje.
20. Zakończenie obrad.
------------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XII Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki, który powitał radnych oraz
zaproszonych gości, informując na wstępie, że obrady są transmitowane
i nagrywane, do udostępnienia na stronie Gminy Budzyń.
Adn. 2
P. 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 p. Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad,
wraz z dodatkowym punktem: „18. Przedstawienie projektu uchwały
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Wągrowcu wraz z odpowiedzią na
skargę”.
P. Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie zmiany porządku obrad
poprzez dodanie powyższego punktu. Przystąpiono do głosowania za pomocą
bezprzewodowego systemu głosowania oraz jednocześnie poprzez podniesienie
rąk. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Radni w wyniku głosowania przyjęli jednogłośnie zmianę porządku obrad.
Porządek obrad po zmianach stał się obowiązujący na dzisiejszej Sesji.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
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W tym punkcie głos zabrał p. Wójt Gminy, który poinformował, że na
ostatniej Sesji Rady Gminy nie zgłoszono interpelacji i zapytań na piśmie, które
wymagałyby przekazania do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Budzyń.
Informacja ta stanowi zał. Nr 2 do protokołu.
Adn. 5
W tym punkcie p. Przewodniczący obrad poinformował, że od ostatniej
Sesji Rady Gminy Budzyń, nie zgłoszono na piśmie i nie przekazano na ręce
Przewodniczącego Rady Gminy zapytań i interpelacji, które wymagałyby
przekazania na stronę BIP Gminy Budzyń.
P. Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych
chciałby na Sesji zgłosić na piśmie zapytania i interpelacje.
Radni nie zgłosili zapytań i interpelacji.
Adn. 6
W tym punkcie p. Przewodniczący obrad przypomniał, że na ostatniej
Sesji Rady Gminy podjęte zostały ogółem 4 uchwały. Radni zapoznali się
z informacją z realizacji powyższych uchwał w materiałach otrzymanych przed
Sesją, w związku z czym nie została ona przedstawiona podczas obrad Sesji.
Do powyższej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 3 do
protokołu.
Adn. 7
W tym punkcie p. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
30 grudnia 2019 r.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.
Adn. 8
Następnie głos zabrał p. Wójt Gminy, również przedstawiając 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.
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W tym punkcie p. Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie
dwóch protokołów:
- zaległego nieprzegłosowanego protokołu z X Sesji Rady Gminy Budzyń
z dnia 18 grudnia 2019 r. oraz protokołu z XI Sesji Rady Gminy Budzyń, z dnia
30 grudnia 2019 r., głosując za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział 15
radnych.
W wyniku głosowaniu przyjęto :
- protokół z X Sesji Rady Gminy Budzyń – jednogłośnie,
do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych,
- protokół z XI Sesji Rady Gminy Budzyń – jednogłośnie,
do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Adn. 10
P. Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały
w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Budzyń, w roku szkolnym
2019/2020.
Do szczegółowego omówienia projektu uchwały przystąpił
p. Wójt Gminy, który poinformował, że w wyniku nowelizacji prawa
oświatowego wprowadzone zostały zmiany dotyczące zwrotu rodzicom, lub
opiekunom prawnym, kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek
oświatowych. W/w poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami
obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej placówki
realizującej obowiązek przedszkolny lub szkolny, albo zwrot kosztów przejazdu
ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem
a rodzicami lub opiekunami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice lub
opiekunowie.
P. Wójt Gminy poinformował, że dotychczas nie było jednolitych kryteriów, na
podstawie których samorząd zobowiązany jest do wyliczenia wysokości kwoty
zwracanej rodzicom w związku z kosztami, jakie ponoszą, dowożąc
niepełnosprawne dziecko do szkoły. Znowelizowana ustawa wprowadza wzór,
niezbędny do wyliczenia kosztu takiego przewozu, uwzględniający średnią
cenę jednostki paliwa w danej gminie oraz średnie zużycie paliwa na 100
kilometrów dla danego pojazdu, według danych producenta pojazdu.
P. Wójt Gminy poinformował, że znowelizowana ustawa przekazała Radzie
Gminy kompetencje do określania na każdy rok szkolny średniej ceny jednostki
paliwa w gminie, uwzględniając ceny na stacjach paliw w gminie.
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się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Budzyń w roku szkolnym
2019/2020, i tak:
- w przypadku oleju napędowego określa się na: 5,10 zł,
- w przypadku benzyny określa się na: 5,00 zł,
- w przypadku autogazu określa się na: 2,26 zł.
Ponieważ nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały
p. Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XII/121/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Budzyń, w roku
szkolnym 2019/2020 - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 11, 12
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejne dwa projekty uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Wyszyny),
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Prosna).
Szczegółowo projekty uchwał omówił p. Wójt Gminy, informując, że
w związku z realizacją celów publicznych związanych z działalnością wodnokanalizacyjną
zachodzi potrzeba uregulowania spraw własnościowych
nieruchomości położonych w Wyszynach i w Prośnie, poprzez ich odpłatne
nabycia na własność Gminy Budzyń.
P. Wójt Gminy poinformował, że pierwszy projekt uchwały dotyczy nabycia
nieruchomości, o nr ewid. 213/7 o pow. 0,0034 ha, położonej w Wyszynach,
zabudowanej przepompownią służącą do odbioru ścieków z obrębu Wyszyny.
P. Wójt Gminy poinformował, że drugi projekt uchwały dotyczy nabycia
nieruchomości, o nr ewid. 159/15 o pow. 0,1174 ha, położonej w Prośnie, która
ma służyć budowie
studni głębinowej, mającej zaopatrywać w wodę
mieszkańców Prosny, Nowej Wsi Wyszyńskiej, Sokołowa Budzyńskiego,
Ostrówek i Grabówka.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych projektów uchwał,
w związku z czym p. Przewodniczący obrad poprosił o ich przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
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- Nr XII/122/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
- Nr XII/123/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 13
P. Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość z ich dotychczasowym najemcą.
Szczegółowo projekt uchwały omówił p. Wójt Gminy, informując, że
w niedługim czasie wygasa umowa najmu z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Budzyniu na następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Budzyń:
1. działka o numerze ewid. 49/1, o pow. 0,1600 ha położona w Grabówce,
2. działka o numerze ewid. 102, o pow. 1,7462 ha położona w Kąkolewicach,
3. działka o numerze ewid. 24, o pow. 0,1795 ha położona w Dziewokluczu,
4. działka o numerze ewid. 71, o pow. 0,0345 ha położona w Dziewokluczu,
5. działka o numerze ewid. 72/3, o pow. 0,0379 ha położona w Dziewokluczu.
W/w poinformował, że ponieważ GOK wyraził wolę dalszego najmowania tych
nieruchomości, w celu prowadzenia działalności kulturalnej i zachowania
trwałości projektu unijnego, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zgoda
Rady Gminy jest wymagana, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3
lat lub dłużej strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta
sama nieruchomość.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym p. Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XII/124/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość z ich dotychczasowym najemcą
– jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
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P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXVIII/336/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła p. Sekretarz Gminy, która
przypomniała, że Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu działa na podstawie
statutu, który wymaga dostosowania do zakresu prowadzonej działalności.
P. Sekretarz Gminy stwierdziła, że aby statut był czytelny należy go
zmodyfikować i zawrzeć w nim również sytuacje już zastałe, dot.
administrowanych przez GOK świetlic wiejskich oraz upowszechniania sztuki
filmowej. W/w przypomniała, że w związku z powstałą Izbą Historii Ziemi
Budzyńskiej należy także ująć w statucie GOK działalność w zakresie
gromadzenia, inwentaryzowania, przechowywania i eksponowania pamiątek
historycznych związanych z historią Budzynia i regionu oraz współpracę w tym
zakresie z muzeami i osobami prywatnymi.
Radni nie zgłosili uwag do proponowanych zmian w statucie GOK
Budzyń, w związku z czym p. Przewodniczący obrad poprosił
o przegłosowanie projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XII/125/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/336/2010 Rady Gminy
Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia statutu Gminnego
Ośrodka Kultury w Budzyniu – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 15
P. Przewodniczący
obrad
przedstawił
następny
projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 236/1 w obrębie Podstolice.
W tym miejscu głos zabrał p. Wójt Gminy, który przypomniał, że
w zeszłym roku Rada Gminy Budzyń podjęła uchwałę o zmianie studium
zagospodarowania przestrzennego w obrębie Podstolic. W konsekwencji tej
uchwały w dniu dzisiejszym proponuje się przystąpienie do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 236/1
w obrębie Podstolice, w celu umożliwienia firmie BroMargo budowy na tej
działce farmy wylęgarni kurcząt.
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do dyskusji.
- Radny p. Andrzej Czerwoniec zwrócił się z pytaniem, jakie wpływy uzyskuje
Gmina z działalności firmy BroMargo na naszym terenie.
- P. Wójt Gminy odpowiedział, że działalność rolnicza jest zwolniona z podatku
od nieruchomości, natomiast podatki płacą pracownicy firmy, co również zasila
budżet naszej Gminy. Firma ta korzysta również w części z naszej kanalizacji
wodnej.
P. Wójt Gminy dopowiedział, że w ubiegłym roku Stowarzyszenie Gmin
Województwa Wielkopolskiego wystosowało apel do Sejmu i Ministerstwa
Finansów o wprowadzenie formy opodatkowania wieloobszarowych ferm
zajmujących się hodowlą zwierząt gospodarskich, które prowadzone są nie tylko
przez indywidualnych rolników, ale także przez koncerny przemysłowe.
P. Wójt Gminy poinformował, że w tej sprawie do dzisiaj nie ma odzewu.
Radni nie wnieśli innych uwag, w związku z czym p. Przewodniczący
obrad poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XII/125/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 236/1 w obrębie Podstolice
– jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 16
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały
o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2020 rok.
Szczegółowo projekt uchwały omówił p. Wójt Gminy, informując
o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy wprowadzić do budżetu
Gminy na 2020 r. W/w poinformował, że wpłynęły na to następujące fakty :
- Gmina Budzyń podpisała z Wojewodą Wielkopolskim w roku 2019 Umowę
oraz Aneks na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi
gminnej nr 201526P w m. Nowe Brzeźno" z Funduszu Dróg Samorządowych
na kwotę 411.347,00 zł. Środki zostały przekazane w roku 2019 na
wyodrębniony rachunek bankowy. W związku z powyższym dokonuje się
zwiększenia środków na realizację tego zadania.
- W związku z realizacją zadań własnych zwiększa się przychody budżetu
o kwotę 63.349,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz z tytułu nadwyżki z lat
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następujących zadań:
- transport i łączność - drogi publiczne gminne 2.183.653,00 zł na następujące
zadania:
- budowa drogi gminnej nr 201562P - ul. Dębowa w Budzyniu –
800.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 201510P na odcinku Bukowiec - Nowa Wieś
Wyszyńska - II etap - 500.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 201521P w m. Sokołowo Budzyńskie 120.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 201550P w m. Ostrówki - 500.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Budzyniu - 335.000,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Prosna - 130.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych –
60.000,00 zł,
- zmniejsza się wartość własnych środków na realizację zadania :
- przebudowa drogi gminnej nr 201526P w m. Nowe Brzeźno o kwotę
261.347,00 zł,
- gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami zakup usług remontowych 77.000,00 zł,
- oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - 320.000,00 zł na następujące
zadania:
- zakup wyposażenia - 30.000,00 zł,
- remont kuchni oraz jadalni w Szkole Podstawowej w Wyszynach 90.000,00 zł,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyny - 200.000,00 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność 160.000,00 zł na następujące zadania:
- budowa toalety publicznej w m. Budzyń - 100.000,00 zł,
- ogrodzenie terenu zieleni wiejskiej we wsi Bukowiec - 60.000,00 zł,
- kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej - 20.000,00 zł.
P. Wójt Gminy poinformował, że dokonuje się zmian w planie wydatków
polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami
i paragrafami.
Na zakończenie p. Wójt Gminy poinformował, że w wyniku
przedstawionych zmian ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 r.
w wysokość 50.829.356,26 zł, z tego : wydatki bieżące – 40.555.884,13 zł,
wydatki majątkowe – 10.273.472,13 zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym p. Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.

- 10 Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XII/127/2020 Rady Gminy
Budzyń o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Budzyń na
2020 rok - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 17
P. Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2020-2025.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła p. Skarbnik Gminy,
która poinformowała, że zmiany w WPF na lata 2020-2025 znajdują się
w zapisach podjętej w dniu dzisiejszym uchwały budżetowej.
Następnie w/w poinformowała, z czego wynika konieczność zmian w WPF na
2020 r. :
1) W związku ze zmianami przedsięwzięć wprowadza się zmiany w wykazie
przedsięwzięć.
Zwiększa się wartość środków na realizację następujących zadań:
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyny” – w roku 2020 o kwotę
200.000,- zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 201526P w m. Nowe Brzeźno” – w roku 2020
o kwotę 150.000,- zł.
Dokonano zmiany nazwy zadania z „Budowa trybun na stadionie sportowym
w Budzyniu” na „Budowa trybun na stadionie sportowym w Budzyniu
w ramach II etapu przebudowy otwartego, wielofunkcyjnego stadionu
sportowego”.
2) Dostosowano kwoty wydatków do wysokości wykazanych w Uchwale
Budżetowej.
3) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 63.349,- zł z tytułu wolnych
środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych, o kwotę 411.347,- zł z tytułu niewykorzystanych środków,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz
o kwotę 2.697.304,- zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym p. Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.

- 11 W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XII/128/2020 Rady Gminy
Budzyń o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2020-2025 – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 18
P. Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi
Prokuratora Rejonowego w Wągrowcu wraz z odpowiedzią na skargę.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła p. Sekretarz Gminy informując,
że Prokurator Rejonowy w Wągrowcu w dniu 7 stycznia 2020 r. wniósł skargę
– za pośrednictwem Rady Gminy Budzyń
do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu – na uchwałę nr XIX/152/2016 Rady Gminy
Budzyń z dnia 8 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Budzyń. Skarga ta wpłynęła do Urzędu Gminy
w dniu 17 stycznia 2020 r i stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
P. Sekretarz Gminy poinformowała, że powyższa uchwała podlegała już
w 2016 r. nadzorowi Wojewody Wielkopolskiego, który wydał rozstrzygnięcie
nadzorcze, stwierdzające nieważność kilku zapisów tego regulaminu, które m.
innymi powielił teraz Prokurator Rejonowy.
P. Sekretarz wyjaśniła zarzuty stawiane przez Prokuratora Rejonowego
odnośnie powyższego regulaminu, a dotyczące przekroczenia przez Radę
Gminy uprawnień ustawowych w kwestiach: regulowania sposobu i miejsca
gromadzenia zanieczyszczeń z uprzątniętych chodników przez właścicieli
nieruchomości do nich przylegających, normowania warunków, w jakich
można dokonywać mycia i naprawiania pojazdów na swoich posesjach oraz
zróżnicowania obowiązków właścicieli zwierząt domowych w zależności od
rasy, co prowadzi zdaniem Prokuratora Rejonowego do ograniczenia praw
właścicieli zwierząt.
P. Sekretarz poinformowała, że w załączeniu do dzisiejszego projektu uchwały
znajduje się
odpowiedź na skargę, którą w/w następnie szczegółowo
przedstawiła. P. Sekretarz wyjaśniła, że przychylamy się po części do zarzutów
stawianych przez Prokuratora Rejonowego, gdyż podniesiona przez Prokuratora
argumentacja pozwala na przyjęcie, że poza zaskarżonym zakresem uchwała jest
prawidłowa i nie podlega uchyleniu w całości, a jedynie w zaskarżonym
zakresie.
P. Sekretarz wyjaśniła, że dzisiejsza sytuacja związana jest z wytycznymi
Prokuratury Okręgowej, która zobowiązała Prokuratorów Rejonowych do
sprawdzania w jednostkach samorządowych legalności uchwał w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin. Z załączonego do

- 12 skargi pisma wynika, że nasza gmina nie jest jedyna, w której zaskarżono
uchwałę w powyższej sprawie.
W/w poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi organ administracji powinien złożoną przez
Prokuratora Rejonowego skargę wraz z odpowiedzią na nią przekazać w ciągu
30 dni do Sądu Administracyjnego. W związku z powyższym przygotowany
został projekt uchwały w tej sprawie z załączoną odpowiedzią na skargę, w celu
przesłania kompletu dokumentów do Sądu Administracyjnego.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym p. Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XII/129/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Wągrowcu wraz z odpowiedzią
na skargę – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 19
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali:
- P. Przewodniczący obrad poinformował, że na ręce Przewodniczącego Rady
Gminy wpłynął wniosek p. Jana Danielewicza w sprawie uznania za pomnik
przyrody dębu rosnącego w Budzyniu przy ul. Dworcowej 16, to jest na posesji
przy byłej szkole podstawowej, a także nadania pomnikowi przyrody nazwy
własnej „Dąb Powstaniec”. P. Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie
z procedurą projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody podlega
uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu.
W/w poinformował, że Rada Gminy może wprowadzić zakazy dla pomnika
przyrody, w celu jego zabezpieczenia przed zniszczeniem.
Zaproponowano, aby temat został rozpatrzony na posiedzeniu branżowej
Komisji Rady Gminy.
Ksero wniosku stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
- P. Przewodniczący obrad przedstawił pismo Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Historycznej Ehrhardt M17, w którym Prezes Zarządu Stowarzyszenia
p. Dariusz Dudziak zaprasza na piknik historyczno-militarny „Bitwa o Budzyń
2020”, który odbędzie się w niedzielę 9 lutego 2020 r.
Pismo stanowi zał. Nr 15 do protokołu.

- 13 - P. Przewodniczący obrad przedstawił zaproszenie Stowarzyszenia Młodych
Wielkopolan na XXI Regionalne zawody radnych w tenisie stołowym.
W/w prosił o zastanowienie się nad przyjęciem zaproszenia.
Zaproszenie stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
- Radny p. Andrzej Czerwoniec zwrócił uwagę, że na stronach Internetowych
mieszkańcy naszej Gminy często wyrażają swoje negatywne opinie na temat
gospodarki odpadami na terenie Gminy Budzyń, często nie zgadzając się
z decyzjami władz Gminy w tym temacie. P. radny w związku z tym
zasugerował przekazanie mieszkańcom szerokich wyjaśnień i informacji na
temat prowadzonej gospodarki odpadami, związanych z nią kosztów i przyczyn
podejmowania trudnych, niepopularnych decyzji.
- P. Wójt Gminy stwierdził, że mieszkańcy naszej Gminy bardzo wybiórczo
traktują ten temat, przyjmując do siebie to co jest wygodne. Faktycznie każdy
mógł zapoznać się z wydaną broszurą o zasadach gospodarki odpadami
i warunkach prawidłowej segregacji odpadów. W/w wyjaśnił, że koszty
gospodarki odpadami ustala ustawodawca a nie samorząd, np. wprowadzając od
1 lutego br. obowiązek segregowania bio odpadów. P. Wójt Gminy stwierdził,
że możemy zwiększyć częstotliwość wywozu, lecz to kumuluje koszty, za które
mieszkaniec musi zapłacić, przy czym kubły na odpady bio przy zwiększonej
częstotliwości ich wywozu będą prawdopodobnie niepełne.
Zdaniem p. Wójta obecnie jest jeszcze na tyle zimno, że nie powinno być na
razie problemów z przechowywaniem bio odpadów. P. Wójt Gminy
zaproponował szczegółowe omówienie tego tematu na posiedzeniu Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń.
- Sołtys p. Filip Krasnopolski zwrócił się z pytaniem, czy przewidziane są ulgi
w opłatach za śmieci dla mieszkańców, którzy posiadają kompostownik
i w związku z tym nie będą wyrzucać odpadów bio do kubłów.
- P. Wójt Gminy odpowiedział, że jest to temat do przemyślenia i rozpatrzenia
na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy, która
musi zastanowić się nad celowością takiej ulgi. Zdaniem p. Wójta Gminy
pomimo, że część mieszkańców zadeklarowałaby posiadanie kompostownika to
i tak nie zminimalizuje to pewnych kosztów.
-Radny p. Jarosław Dajczak stwierdził, że część mieszkańców nie zauważa, że
w innych gminach opłata za śmieci jest znacznie wyższa. P. radny zwrócił
uwagę na fakt, że mieszkańcy nie zdają sobie sprawy z tego, że nie sortując
prawidłowo śmieci, w tym bio odpadów, zwiększają ilość odpadów
zmieszanych, które są najdroższe. Skutkiem tego powstają wysokie koszty, za
które później wszyscy płacimy. Zdaniem radnego, obecne działania w zakresie
gospodarki odpadami, przy prowadzeniu przez mieszkańców prawidłowej
segregacji odpadów, są dla nich korzystne.

- 14 - Radny p. Andrzej Czerwoniec stwierdził, że należy szczegółowo
poinformować o zasadach prowadzenia gospodarki odpadami i wyjaśnić, że
prowadzone działania są z korzyścią dla mieszkańców naszej Gminy.
- Radny p. Józef Depta poinformował, że w trakcie przeprowadzania konsultacji
odnośnie praw miejskich dla Budzynia często słyszał obawy, że przywrócenie
praw miejskich przyczyni się do podwyżki m. in. opłat za śmieci. Radny
stwierdził, że próbował tłumaczyć, że podwyżka cen za śmieci jest
nieunikniona, i że to nie ma nic wspólnego z tym czy Budzyń będzie miastem
czy wsią. Radny poparł zdanie poprzednika, że należy wyraźnie przekazać
mieszkańcom, że obecne działania w gospodarce odpadami są dla nich
korzystne.
- Radny p. Andrzej Czerwoniec poinformował, że 20 stycznia 2020 r.
obradowała Rada Miejska Miasta Chodzieży, która m. innymi zajmowała się
postulatem o wydzieleniu strefy bezpłatnych miejsc parkingowych na terenie
Chodzieży, uznając postulat za bezzasadny. P. radny wnioskował o konieczność
wydzielenia bezpłatnego miejsca parkingowego w rejonie
Szpitala
Powiatowego w Chodzieży, który służy mieszkańcom całego powiatu.
Adn. 20
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim obecnym za owocny udział
w obradach i zakończył XII Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący
Rady Gminy Budzyń
(- Zenon Nowicki-)
Protokołowała:
(- Damiana Jezierska-)

