P R O T O K O Ł Nr XVI/2020
=====================================
z XVI Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 15 czerwca 2020 r.
w sali kina Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Władysława Łokietka
w Budzyniu - od godz. 1500 do godz. 1640.
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,
- Sekretarz Gminy Budzyń
- p. Ewa Kasperczak,
- Skarbnik Gminy Budzyń
- p. Honorata Lisiecka,
- pracownik Urzędu Gminy, Informatyk
- p. Rafał Jończy.
PORZĄDEK OBRAD :
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawy regulaminowe.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Odpowiedzi Wójta na zapytania i interpelacje.
5. Zapytania 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 poprzedniej Sesji.
10. Przedstawienie informacji Wójta Gminy Budzyń za 2019 rok, dotyczącej
roszczeń oraz opłaty planistycznej na skutek uchwalenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
12. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Budzyń oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń.
14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Budzyń i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
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15. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca.
16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Budzyń dla wybranych terenów w obrębach
ewidencyjnych: Budzyń i Dziewoklucz.
17. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Budzyń na 2020 rok.
18. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata
2020-2025.
19. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
20. Przedstawienie raportu Wójta Gminy Budzyń o stanie Gminy Budzyń za
2019 rok.
21. Przeprowadzenie debaty nad raportem Wójta Gminy Budzyń o stanie
Gminy Budzyń za 2019 rok.
22. Przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem Wójtowi Gminy Budzyń
wotum zaufania.
23. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Budzyń za rok
2019 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu
oraz sprawozdania finansowego.
24. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy
Budzyń w 2019 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium oraz
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej
w przedmiocie absolutorium.
25. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za
2019 r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2019 r.
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Budzyń za 2019 r.
28. Wolne głosy i informacje.
29. Zakończenie obrad.
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XVI Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń p. Zenon Nowicki, który powitał radnych
oraz zaproszonych gości, informując na wstępie, że obrady są transmitowane
i nagrywane, do udostępnienia na stronie Gminy Budzyń. W/w stwierdził, że
wybór miejsca przebiegu dzisiejszych obrad pozwala na zachowanie warunków
bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa.
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 dzisiejszy porządek
obrad, który stał się obowiązujący na dzisiejszej Sesji.
Adn. 4
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 podjętych zostało łącznie 11 uchwał. Ponieważ radni mogli
zapoznać się z informacją z realizacji powyższych uchwał w materiałach
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przedstawiona podczas obrad Sesji.
Do powyższej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 3 do
protokołu.
Adn. 7
Następnie p. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną informację
ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od 27 maja
2020 r.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.
Adn. 8
W następnej kolejności głos zabrał p. 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 p. Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie
protokołu z XV Sesji Rady Gminy Budzyń, z dnia 27 maja 2020 r., głosując za
pomocą bezprzewodowego systemu głosowania oraz jednocześnie poprzez
podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowaniu
przyjęto protokół z XV Sesji Rady Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Adn. 10
P. Przewodniczący obrad poprosił o zajęcie głosu p. Wójta Gminy, który
przedstawił informację za rok 2019, dotyczącą roszczeń oraz opłaty
planistycznej na skutek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
P. 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
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P. Wójt Gminy poinformował, że z tego tytułu w Gminie Budzyń w 2019 r.
wydano dwie decyzje w sprawie naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej,
na łączną kwotę 2.500,21 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.
Informacja Wójta Gminy Budzyń za rok 2019 dotycząca roszczeń oraz
opłaty planistycznej na skutek uchwalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 11
P. Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Szczegółowo projekt uchwały omówił p. Wójt Gminy, informując, że
temat ten był omawiany i zaakceptowany na posiedzeniu Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń.
P. Wójt Gminy poinformował, że projekt uchwały dotyczy przedłużenia
umów dzierżaw nieruchomości, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
- 14 dzierżawcom, którym umowy dzierżawy wygasają w sierpniu 2020 r. W/w
wspomniał, że aby można było przedłużyć dzierżawę gruntu na okres do 3 lat
musi być wola dzierżawcy i zgoda Rady Gminy. P. Wójt Gminy poinformował,
że w załączniku do projektu uchwały wyszczególnione jest położenie gruntów,
nr działek oraz ich powierzchnia.
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 XVI/153/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
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P. Przewodniczący obrad następnie przedstawił pierwszy z czterech
projektów uchwał, dotyczących gospodarki odpadami - o zmianie uchwały
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Budzyń oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Szczegółowo projekt uchwały omówił p. Wójt Gminy, przypominając,
że uchwała w tej sprawie została podjęta na ostatniej Sesji Rady Gminy i wraz
z pozostałymi uchwałami dot. gospodarki odpadami została przekazana do
nadzoru Wojewody Wielkopolskiego. W/w wyjaśnił, że w wyniku stwierdzenia
nieprawidłowego zapisu w poprzedniej uchwale stanowiącej prawo miejscowe,
należy dokonać zmiany sposobu wejścia w życie uchwały z : „wchodzi życie
z dniem podjęcia”
na: „podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia”. P. Wójt Gminy stwierdził, że w związku z zaistniałą sytuacją
proponuje się uchylić uchwałę z dnia 27 maja 2020 r. w powyższej sprawie.
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 XVI/154/2020 Rady Gminy
Budzyń o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Budzyń oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej –
jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 13
P. Przewodniczący obrad przedstawił drugi z kolei projekt uchwały
dotyczący gospodarki odpadami - w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń.
Również ten projekt uchwały szczegółowo omówił p. Wójt Gminy,
informując, że w stosunku do uchwały w tej sprawie, podjętej na ostatniej Sesji
Rady Gminy Budzyń nadzór Wojewody Wielkopolskiego zawiadomił
o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały,
wskazując zakwestionowane zapisy uchwały.
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zał. Nr 8 do protokołu.
P. Wójt Gminy wyjaśnił, że proponuje się jeszcze przed rozstrzygnięciem
nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego dostosować wcześniejszą uchwałę do
zaleceń nadzoru, dokonując w niej wskazanych zmian. Jednocześnie p. Wójt
Gminy proponował uchylić uchwałę z dnia 27 maja 2020 r. w powyższej
sprawie.
W/w poinformował, że niniejszy projekt uchwały, zgodnie z przepisami prawa
został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Chodzieży.
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 XVI/155/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 14
P. Przewodniczący obrad przedstawił trzeci z kolei projekt uchwały
dotyczący gospodarki odpadami - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Budzyń i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Również ten projekt uchwały szczegółowo omówił p. Wójt Gminy,
przypominając, że także uchwała w tej sprawie została podjęta na ostatniej Sesji
Rady Gminy, ponieważ jednak jest ona bezpośrednio związana z uchwałą
w sprawie Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Budzyń, dlatego też proponuje się dokonać w niej takich samych zmian.
Obie te uchwały powinny być ze sobą spójne, a dokonanie zmian tylko w jednej
z nich zaburzyłoby prawidłowe funkcjonowanie w obrocie prawnym i działanie
systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Budzyń.
Jednocześnie p. Wójt Gminy proponował uchylić uchwałę z dnia 27 maja
2020 r. w powyższej sprawie.
W/w poinformował, że niniejszy projekt uchwały, zgodnie z przepisami prawa
został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Chodzieży.
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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 XVI/156/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Budzyń i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 15
P. Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały dotyczący
gospodarki odpadami – o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na
jednego mieszkańca.
Również ten projekt uchwały szczegółowo omówił p. Wójt Gminy,
przypominając, że także uchwała w tej sprawie została podjęta na ostatniej Sesji
Rady Gminy. P. Wójt Gminy poinformował, że stwierdzono niedopatrzenie,
poprzez brak wskazania konkretnej kwoty dwukrotności opłaty podwyższonej,
która powinna być zawarta w uchwale, tj. 50,- zł. W celu uniknięcia
postępowania nadzorczego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w tej
sprawie, proponuje się dokonać zmiany w podjętej na ostatniej Sesji Rady
Gminy uchwale, poprzez uszczególnienie zapisu i dodanie adnotacji: „tj. 50,zł od każdego mieszkańca”.
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 XVI/157/2020 Rady Gminy
Budzyń o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na
jednego mieszkańca - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
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P. Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzyń dla wybranych
terenów w obrębach ewidencyjnych Budzyń i Dziewoklucz.
Szczegółowo projekt uchwały omówił p. Wójt Gminy, informując, że
temat ten był omawiany i zaakceptowany na posiedzeniu Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń.
P. Wójt Gminy poinformował, że projekt uchwały jest wyjściem na
przeciw zapotrzebowaniu na nowe tereny pod budownictwo wielorodzinne
w Budzyniu oraz jednorodzinne w Dziewokluczu. Uchwała ta rozpoczyna
proces planistyczny terenu Budzynia i Dziewoklucza, w granicach określonych
na załącznikach graficznych do projektu uchwały. P. Wójt Gminy
poinformował, że w
wyniku zleconej analizy stwierdzono zasadność
przystąpienia do realizacji zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych jak wyżej terenów, w celu
dostosowania przestrzeni do zapotrzebowania społeczno – gospodarczego i do
dalszego rozwoju gminy. P. Wójt Gminy poinformował, że po przyjęciu
niniejszej uchwały i po przeprowadzonych dyskusjach, następnym etapem
będzie przygotowanie uchwał o zmianach szczegółowych planów
zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów.
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 XVI/158/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzyń dla wybranych
terenów w obrębach ewidencyjnych Budzyń i Dziewoklucz - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 17
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały
o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2020 rok.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła p. Skarbnik Gminy, informując
o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy wprowadzić do budżetu
Gminy na 2020 r. W/w poinformowała, że wpłynęły na to następujące fakty:

- 10 - Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o przyznaniu dotacji celowej na kwotę 298.393,00 zł, z przeznaczeniem na
realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.
W związku z powyższym zmniejsza się dotację o kwotę 1.940,00 zł.
- W związku z realizacją zadań własnych:
zwiększa się dochody własne o kwotę 50.000,00 zł, z następujących tytułów:
- wpływy z różnych dochodów - 50.000,00 zł.
zwiększa się przychody budżetu o kwotę 863.000,00 zł, z tytułu wolnych
środków, oraz o kwotę 387.000,00 zł, z tytułu planowanych do zaciągnięcia
pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu, które przeznacza się na realizację następujących zadań:
- transport i łączność - drogi publiczne gminne - przebudowa drogi gminnej Nr
201543P w m. Kąkolewice - 300.000,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże
pożarne – termomodernizacja budynku OSP Budzyń wraz z robotami
towarzyszącymi - 100.000,00 zł,
- oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - rozbudowa Szkoły
Podstawowej we wsi Wyszyny - 100.000,00 zł,
- kultura fizyczna - obiekty sportowe - przebudowa otwartego,
wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu - Etap III część
lekkoatletyczna - 800.000,00 zł.
P. Skarbnik Gminy poinformowała, że dokonuje się zmian w planie
wydatków
polegających
na
dokonaniu
przeniesień
pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.
Na zakończenie p. Skarbnik Gminy poinformowała, że w wyniku
przedstawionych zmian ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 r.
w wysokości 47.957.549,38 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 r.
w wysokość 54.146.760,64 zł.
P. Wójt Gminy przypomniał, że projekt uchwały był omawiany
i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy Budzyń.
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 XVI/159/2020 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 13 do protokołu.
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P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny 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.
Wprowadza się nowe zadanie:
- „Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu Etap III część lekkoatletyczna” - okres realizacji - 2020 -2021, wartość
2.100.000,00 zł.
Zwiększa się wartość środków oraz okres realizacji zadania:
- „Termomodernizacja budynku OSP Budzyń wraz z robotami
towarzyszącymi” - okres realizacji - 2019- 2021, wartość środków w roku 2020:
900.000,00 zł, w roku 2021 - 400.000,00 zł.
Zwiększa się wartość środków na realizację następującego zadania:
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyny” - w roku 2020 o kwotę
100.000,00 zł.
2) Dostosowano kwoty wydatków do wysokości wykazanych w Uchwale
budżetowej.
3) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 863.000,00 zł z tytułu wolnych
środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych.
4) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 387.000,00 zł z tytułu planowanych
do zaciągnięcia pożyczek:
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia – „Termomodernizacja
budynku OSP Budzyń wraz z robotami towarzyszącymi„.
5) 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 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.

- 12 W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVI/160/2020 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 14 do protokołu.
Adn. 19
P. Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił p. Wójt Gminy przypominając, że
w budżecie Gminy Budzyń na lata 2020-2021 zaplanowano zadanie
inwestycyjne pod nazwą: „Termomodernizacja budynku OSP Budzyń wraz
z robotami towarzyszącymi”. Aby można było wykonać zaplanowane zadanie
niezbędne jest uzyskanie dodatkowych środków w formie pożyczki
długoterminowej, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. P. Wójt Gminy poinformował, że wniosek
Gminy Budzyń w tej sprawie został zaopiniowany pozytywnie, lecz niezbędnym
dokumentem do uzyskania pożyczki jest uchwała Rady Gminy w tej sprawie.
W/w poinformował, że pożyczka jest udzielana na preferencyjnych warunkach,
występuje też możliwość skorzystania z umorzenia jej części. Spłata pożyczki
nastąpi z dochodów własnych Gminy.
Na zakończenie p. Wójt Gminy przypomniał, że projekt uchwały był
omawiany i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń.
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 XVI/161/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu –
jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 20
P. Przewodniczący obrad poinformował, że w tym punkcie obrad
zostanie przedstawiony raport Wójta Gminy Budzyń o stanie Gminy Budzyń za
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Gminy Budzyń w dniu 29 maja 2020 r., przesłany radnym pocztą elektroniczną
oraz zamieszczony na stronie Internetowej Gminy Budzyń.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy p. Marcin Sokołowski, który
poinformował, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie gminnym,
po raz kolejny Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy za
rok poprzedni. W/w dodał, że tegoroczny raport został sporządzony pod
kierunkiem Sekretarza Gminy p. Ewy Kasperczak.
P. Wójt Gminy poinformował, że raport zawiera informacje o wszelkich
aspektach działalności na terenie Gminy Budzyń, począwszy od historii
i charakterystyki Gminy poprzez informacje finansowe, inwestycyjne, o stanie
mienia komunalnego i gospodarki mieszkaniowej, z realizacji programów
i polityki społecznej, z realizacji uchwał, o demografii i bezrobociu, z zakresu
oświaty i kultury, kończąc na sektorze gospodarczym, stanie bezpieczeństwa
publicznego i ochrony przeciwpożarowej. W/w stwierdził, że przedstawiony
raport obrazuje poziom rozwoju gospodarczego naszej Gminy, który zdaniem
p. Wójta jest znaczący, czego dowodem było wręczenie w 2019 r. Gminie
Budzyń wyróżnienia Gazety Prawnej, w rankingu gmin wiejskich „Perły
Samorządu 2018”, gdzie Gmina Budzyń uzyskała wyróżnienie, zajmując
4 miejsce w tej kategorii w kraju.
P. Wójt Gminy stwierdził, że generalnie każdy z radnych, po zapoznaniu się
z raportem może stwierdzić, że ujęte zostały w nim wszystkie kwestie dotyczące
gminy, w tym również jej sukcesy, ale i problemy. W/w przypomniał, że
zobowiązaliśmy się sukcesywnie realizować corocznie około 5 km dróg
asfaltowych, w celu poprawy warunków zamieszkania wszystkich mieszkańców
Gminy Budzyń.
P. Wójt Gminy podsumował swoją wypowiedź, stwierdzając, że przedstawiony
raport stanowi materiał do dyskusji w sprawie wielowątkowego rozwoju naszej
Gminy, wspartego dobrami przyrody oraz pracą przodków, którzy
zapoczątkowali jej rozwój gospodarczy.
Na zakończenie p. Wójt Gminy stwierdził, że powyższy raport obrazuje pracę
nas wszystkich i uwidacznia, że rok 2019 był rokiem udanym, w którym udało
nam się zrealizować wiele tematów.
Powyższy raport stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Po omówieniu przez p. Wójta Gminy raportu o stanie Gminy Budzyń za
2019 rok głos zabrał p. Przewodniczący obrad, informując, że na stronie Gminy
Budzyń umieszczony był komunikat o możliwości wzięcia udziału
mieszkańców Gminy w debacie nad „raportem o stanie Gminy Budzyń za rok
2019”.
Komunikat stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
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P. Przewodniczący obrad poinformował, że w tym punkcie, zgodnie
z przepisami prawa nastąpi przeprowadzenie debaty nad raportem Wójta Gminy
Budzyń o stanie Gminy Budzyń za rok 2019. W/w poinformował, że raport
o stanie Gminy Budzyń za rok 2019 został upubliczniony na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Budzyń.
Następnie p. Przewodniczący obrad stwierdził rozpoczęcie debaty,
informując, że do dnia dzisiejszego do godz. 11,00, zgodnie z komunikatem
Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń, umieszczonym na stronie Gminy
Budzyń, nie wpłynęło żadne pisemne zgłoszenie od mieszkańców Gminy do
zabrania głosu w debacie, zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym.
W debacie głos zabrał:
- Radny p. Józef Kasperczak, który stwierdził, że raport o stanie Gminy Budzyń
jest sporządzony bardzo szczegółowo, przedstawia między innymi całą naszą
historię, informację o kulturze, zabytkach i o wszystkich dziedzinach życia.
W/w radny stwierdził, że aby dobrze się z nim zapoznać i przeanalizować,
należy poświęcić na to dużo czasu.
Zdaniem radnego jest to dokument bardzo wartościowy, stanowiący źródło
wiedzy o naszej Gminie.
Ponieważ już nikt z radnych nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie
p. Przewodniczący obrad stwierdził zakończenie debaty nad raportem Wójta
Gminy o stanie Gminy Budzyń za rok 2019.
Adn. 22
Po przedstawieniu i omówieniu raportu o stanie Gminy Budzyń za rok
2019 rok p. Przewodniczący obrad proponował udzielić Wójtowi Gminy
Budzyń wotum zaufania za rok 2019, prosząc o przegłosowanie uchwały
w tej sprawie.
Radni nie zgłosili uwag.
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 XVI/162/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Budzyń wotum zaufania za rok
2019 - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 18 do protokołu.
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P. Przewodniczący obrad poinformował, że w tym punkcie zostanie
przedstawione sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń za
2019 rok, przypominając, że każdy z radnych otrzymał w terminie, w celu
szczegółowego zapoznania się - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Budzyń oraz sprawozdanie finansowe Gminy Budzyń za 2019 rok.
Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy p. Honorata Lisiecka, która
poinformowała, że co roku po stronie finansowej występuje obowiązek
zrobienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania
rocznego
z wykonania planu finansowego instytucji kultury. Dzisiejsze
sprawozdanie zawarte jest w Zarządzeniu Nr 28/2020 Wójta Gminy Budzyń
z dnia 17.03.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Budzyń oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego instytucji kultury za 2019 rok.
P. Skarbnik Gminy poinformowała, że omawiane sprawozdanie obejmuje
wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Budzyń oraz wykonanie
przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Budzyniu za 2019 rok. W drugim załączniku do w/w Zarządzenia znajduje się
sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019
rok, natomiast w trzecim załączniku mieści się informacja o stanie mienia
komunalnego Gminy Budzyń wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
W/w poinformowała, że budżet Gmina na 2019 r. został uchwalony Uchwałą
Nr II/16/2018 Rady Gminy Budzyń, z dnia 27 grudnia 2018 r. P. Skarbnik
Gminy poinformowała, że budżet w ciągu roku wzrósł po stronie dochodów
i wydatków o około 7 mln. zł, tj. przeszło 16%. I tak w/w poinformowała że:
- wielkość budżetu po stronie dochodów została skalkulowana na kwotę
42.370,155,75 zł, natomiast dochody zrealizowane na koniec roku to kwota
49.348.877,74 zł,
- wielkość budżetu po stronie wydatków została skalkulowana na kwotę
45.170.002,81 zł, natomiast wydatki zrealizowane na koniec roku to kwota
47.196.638,63 zł,
- udział środków inwestycyjnych w wydatkach zrealizowanych wynosił
9.615.386,20 zł, co stanowi 20,37% i jest to proces, który Gmina Budzyń
zachowuje już od dłuższego czasu.
W/w poinformowała, że różnica pomiędzy dochodami uzyskanymi w 2019 r.,
a zrealizowanymi wydatkami wynosiła 2.152.239,11 zł na plus, przy czym
w budżecie Gminy nie było deficytu, uzyskana była natomiast nadwyżka
budżetowa.
Następnie p. Skarbnik
poinformowała, że przychody budżetu zostały
zrealizowane na koniec roku w wysokości 5.612.936,01 zł, natomiast rozchody
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7.189.022,18 zł, w tym:
- wolne środki – 2.159.479,- zł,
- nadwyżka budżetowa – 5.029.543,18 zł.
P. Skarbnik stwierdziła, że te środki są nam obecnie niezbędne w sytuacji
pandemii koronawirusa, gdy dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym
są na niższym poziomie, niż planowano, gdyż zabezpieczają nam możliwość
realizacji zadań i działalność bieżącą.
P. Skarbnik Gminy poinformowała, że Gmina Budzyń w ciągu roku 2019
pozyskiwała dodatkowe bezzwrotne środki finansowe:
- z Województwa Wielkopolskiego,
- z Powiatu Chodzieskiego,
- z funduszy celowych,
- dotacje z funduszy celowych,
- z WFOŚiGW,
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje,
- środki Unijne,
w łącznej wysokości 3.025.201,33 zł, które stanowią w budżecie wydatków
6,41 %.
Następnie p. Skarbnik Gminy poinformowała o zobowiązaniach Gminy
na koniec 2019 r., w których kredyty i pożyczki ogółem wynoszą 2.159.479,- zł,
przy czym łączna kwota długu Gminy Budzyń na ten dzień stanowi 4,38 %
wykonanych dochodów ogółem. Zdaniem p. Skarbnik nie jesteśmy mocno
zadłużeni i możemy ze spokojem zaciągać pożyczki preferencyjne.
W/w stwierdziła, że dochody i wydatki budżetowe zostały zrealizowane
prawidłowo, a zadania inwestycyjne zostały wykonane.
P. Skarbnik Gminy poinformowała, że do sprawozdania wprowadzony
został nowy dokument stanowiący informację o wysokości zrealizowanych
dochodów i wydatków w ramach gospodarki odpadami, z wyszczególnienie
kosztów w tym zakresie.
W/w poinformowała, że na koniec 2019 r. Gmina uzyskała dochody z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości
1.118.847,67 zł, co stanowi 89,08 % planu oraz wydatki w wysokości
1.616.711,09 zł, co z kolei stanowi 85,53 % planu. P. Skarbnik Gminy
wyjaśniła, że na koniec 2019 r. koszty poniesione na funkcjonowanie systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi były wyższe od uzyskanych
dochodów z tego tytułu, o kwotę 497.863,42 zł. Wydatki zostały poniesione
ze środków własnych gminy.

- 17 Po ogólnym omówieniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Budzyń za 2019 r., które stanowi zał. Nr 19 do protokołu, głos zabrał
p. Przewodniczący obrad przedstawiając uchwałę Nr SO.0954/19/17/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
15 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Budzyń za rok 2019, wraz z informacją o stanie mienia jednostki
i objaśnieniami - w której wyrażona jest opinia pozytywna o przedstawionych
dokumentach.
Uchwała RIO stanowi zał. Nr 20 do protokołu.
Adn. 24
W tym punkcie p. Przewodniczący obrad poprosił p. Przewodniczącą
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń o przedstawienie opinii Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń o wykonaniu budżetu Gminy Budzyń za
2019 r.
W tym miejscu głos zabrała radna p. Izabela Jenczyk, Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń, która przedstawiła opinię Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń o wykonaniu budżetu Gminy Budzyń za
2019 r. W przedstawionej przez w/w opinii ujęta została ocena: sposobu
realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 31 grudnia 2019 r., stanu
środków, zaciągniętych pożyczek, dokonanych spłat pożyczek, zobowiązań
Gminy, wskaźników zadłużenia i przeprowadzonych kontroli w Gminie
Budzyń.
Przedstawiona została również ocena stanu mienia komunalnego oraz
sprawozdań finansowych.
W przedstawionej opinii Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała,
że Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Budzyń na
dzień 31.12.2019 r. składającym się z :
- bilansu z wykonania budżetu,
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych
jednostek budżetowych i zakładów budżetowych,
- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków
zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładów
budżetowych,
- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające
z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych
i zakładów budżetowych,
- informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji
dodatkowych
samorządowych jednostek
budżetowych i zakładów
budżetowych.

- 18 Komisja dokonała porównania danych wykazanych w bilansie z danymi
z przedłożonej ewidencji księgowej oraz sprawozdaniem Rb-NDS, nie wnosząc
uwag i zastrzeżeń.
P. Przewodnicząca Komisji w przedstawianej opinii poinformowała,
że została ona wydana w oparciu o analizę :
- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
- sprawozdań rocznych składanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- informacji o stanie mienia komunalnego,
- sprawozdania finansowego,
- dokumentacji zadań bieżących poddanych kontroli, w tym z dokumentacją
księgową.
P. Przewodnicząca Komisji w podsumowaniu czytanej opinii poinformowała,
że Komisja stwierdza uzasadnienie wydania pozytywnej opinii o wykonaniu
budżetu Gminy Budzyń za 2019 rok i podjęcie Uchwały o wystąpienie
z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy Budzyń
absolutorium.
Powyższa opinia została podpisana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu
członków Komisji Rewizyjnej i stanowi zał. Nr 21 do protokołu.
P. Przewodniczący obrad poinformował, że pozostałe dokumenty z tego
punktu zostaną przedstawione w pkt 27 porządku obrad.
Adn. 25
W tym punkcie p. Przewodniczący obrad poprosił o dyskusję nad
przedstawionym wcześniej sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Budzyń za 2019 r.
- W tym miejscu głos zabrał radny p. Józef Kasperczak, który zwrócił się
z pytaniem o wysokość subwencji oświatowej w 2019 r.
- Informacji udzieliła p. Skarbnik, wskazując dział w budżecie gminy, gdzie
mieści się subwencja, informując, że w 2019 r. wynosiła ona 7.726.072,- zł.
W/w dodała, że nie były to środki wystarczające na działalność oświatową,
w związku z czym pozostałe środki należało dokładać z budżetu gminy.
- Radny p. Józef Kasperczak podziękował za uzyskaną informację
i wypowiedział się odnośnie omawianego sprawozdania z wykonania budżetu
gmina za 2019 r. stwierdzając, że Gmina Budzyń wypracowała ponad 20 %
udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, co przekłada się na
kwotę około 10 mln zł. Zdaniem w/w jest to spora kwota i oznacza, że pieniądze
nie są przetrawione, lecz służą całemu społeczeństwu, w tym z przeznaczeniem
m. innymi na : media, boisko, place zabaw czy kanalizację. Zdaniem radnego
p. Józefa Kasperczaka budżet Gminy Budzyń za 2019 r. wykonany jest ogólnie
dobrze.

- 19 - P. Skarbnik Gminy dodała, że przedstawiona wcześniej w opinii Komisji
Rewizyjnej wypracowana w 2019 r. nadwyżka operacyjna obrazuje naszą
zdolność majątkową. Dzięki tej nadwyżce możemy inwestować własne środki
na wydatki majątkowe.
Adn. 26
Przewodniczący obrad w tym punkcie poinformował, że ponieważ radni
zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2019 r., w związku z tym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, należy przegłosować uchwałę zatwierdzającą
powyższe sprawozdania.
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 XVI/163/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2019 r. jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 22 do protokołu.
Adn. 27
W tym punkcie p. Przewodniczący obrad poprosił o ponowne zajęcie
głosu Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej p. Izabele Jenczyk.
P. Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Komisja Rewizyjna Rady
Gminy Budzyń w konsekwencji wydania pozytywnej opinii o wykonaniu
budżetu Gminy Budzyń za 2019 r. zawnioskowała do Rady Gminy Budzyń
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń za 2019 r., poprzez podjęcie
jednogłośnie uchwały Nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń
z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Budzyń za 2019 r.
Uchwała Komisji stanowi zał. Nr 23 do protokołu.
Następnie
Przewodniczący
obrad
przedstawił
uchwałę
Nr SO. 0955/2/17/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń o udzielenie Wójtowi Gminy Budzyń
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Regionalna Izba
Obrachunkowa orzekła, że wniosek Komisji został należycie uzasadniony.
Uchwała RIO stanowi zał. Nr 24 do protokołu.

- 20 P. Przewodniczący obrad poinformował, że po przedstawieniu
wszystkich niezbędnych dokumentów i przeprowadzonej dyskusji, w tym
punkcie nastąpi głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Budzyń o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń i podjęcie uchwały
w tej sprawie.
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 XVI/164/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń za 2019 r. jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 25 do protokołu.
Po podjęciu powyższej uchwały głos zabrał p. Wójt Gminy Budzyń
p. Marcin Sokołowski, który podziękował radnym Rady Gminy Budzyń za
złożone zaufanie i za pozytywną ocenę pracy Wójta Gminy Budzyń w 2019 r.
Adn. 28
W wolnych głosach i informacjach p. Przewodniczący obrad zabrał głos
w podsumowaniu poprzedniego punktu obrad, dziękując w imieniu Rady Gminy
p. Wójtowi Gminy oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Budzyń
za pozytywne wykonanie budżetu za 2019 r. i pracę dla rozwoju naszej Gminy.
W wolnych głosach i informacjach w dniu dzisiejszym nie zgłoszono żadnych
tematów.
Adn. 29
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy Budzyń p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim obecnym za owocny
udział w obradach i zakończył XVI Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący
Rady Gminy Budzyń
(- Zenon Nowicki-)
Protokołowała:
(- Damiana Jezierska-)

