P R O T O K O Ł Nr XVII/2020
=====================================
z XVII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 14 września 2020 r.
w sali kina Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Władysława Łokietka
w Budzyniu - od godz. 1500 do godz. 1615.
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,
- pracownik Urzędu Gminy, Informatyk
- p. Rafał Jończy.
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 protokołu z poprzednich obrad Sesji.
10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia średniej
ceny paliwa w Gminie Budzyń, w roku szkolnym 2020/2021.
11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu
sołectwa Brzekiniec.
12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu
sołectwa Budzyń.
13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu
sołectwa Bukowiec.
14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu
sołectwa Dziewoklucz.
15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu
sołectwa Grabówka.
16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu
sołectwa Kąkolewice.
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sołectwa Nowe Brzeźno.
18. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu
sołectwa Ostrówki.
19. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu
sołectwa Podstolice.
20. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu
sołectwa Prosna.
21. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu
sołectwa Sokołowo Budzyńskie.
22. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu
sołectwa Wyszynki.
23. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu
sołectwa Wyszyny.
24. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy
Łucjanowo w Budzyniu.
25. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic
Wągrowieckiej i Olszynkowej w Budzyniu.
26. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic
Dworcowej, Przemysłowej i Strażackiej w Budzyniu.
27. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchylenia
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Budzyń dla wybranych terenów w
obrębach ewidencyjnych Budzyń i Dziewoklucz.
28. 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.
29. Omówienie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. w
tym:
- informacja Wójta Gminy Budzyń z przebiegu wykonania
budżetu Gminy za I półrocze 2020 r.,
- opinia RIO o przedstawionej przez Gminę Budzyń informacji z
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30. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2020 r.
31. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na
lata 2020-2025.
32. Wolne głosy i informacje.
33. Zakończenie obrad.
----------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XVII 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.
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.
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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 12 uchwał. Ponieważ radni mogli
zapoznać się z informacją z realizacji powyższych uchwał w materiałach
otrzymanych przed Sesją, w związku z czym informacja ta nie zostaje
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
15 czerwca 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.
- W tym miejscu głos zabrał radny p. Józef Kasperczak, zwracając się
z pytaniem, czy przekazano już na konto naszej Gminy gwarantowane środki
finansowe z Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości przeszło
1.300.000, zł?
- P. Wójt Gminy odpowiedział, że przyrzeczone środki wpłynęły już na konto
Gminy Budzyń, stanowiąc rekompensatę za dochody utracone na skutek
epidemii COVID-19.
- Radny p. Józef Kasperczak zwrócił się z pytaniem, czy podpisana już została
umowa na pomieszczenia dla policji w Budzyniu.
- P. Wójt Gminy odpowiedział, że sprawa ta toczy się poza nami.
Do przedstawionej przez p. Wójta Gminy informacji radni nie zgłosili innych
pytań i stanowi ona zał. Nr 4 do protokołu.
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W tym punkcie p. Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie
protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Budzyń, z dnia 15 czerwca 2020 r.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych. W wyniku głosowaniu przyjęto protokół z XVI 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
2020/2021
Do szczegółowego omówienia projektu uchwały przystąpił
p. Wójt Gminy, który 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 znowelizowana ustawa – prawo oświatowe,
przekazała Radzie Gminy kompetencje do określania na każdy rok szkolny
średniej ceny jednostki paliwa w gminie, uwzględniając ceny na stacjach paliw
w gminie, w celu zwrotu rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów
przejazdu. W wyniku ustaleń na stacjach paliw p. Wójt Gminy zaproponował,
zgodnie z projektem uchwały, aby określono na powyższy cel następujące ceny
paliwa :
- w przypadku oleju napędowego – 4,41 zł,
- w przypadku benzyny – 4,41 zł,
- w przypadku LPG – 1,99 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 XVII/165/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Budzyń,
na rok szkolny 2020/2021 - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
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Adn. 11 do 23
P. Przewodniczący poinformował, że kolejne 13 punktów porządku obrad
dotyczy projektów uchwał w sprawie zmian w statutach 13 sołectw z Gminy
Budzyń.
Na wstępie p. Przewodniczący obrad przedstawił Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta
Gminy Budzyń z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych projektów uchwał w sprawie zmiany statutów sołectw z terenu
gminy Budzyń. W/w przedstawiając treść Zarządzenia poinformował, że
konsultacje zostały przeprowadzone w okresie od 21 lipca do 10 sierpnia 2020 r.
i w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia, ani uwaga dotycząca
konsultowanych projektów uchwał.
Zarządzenie Wójta Gminy Budzyń wraz z protokołem z przeprowadzonych
konsultacji stanowią zał. Nr 6 do protokołu.
P. Przewodniczący obrad poprosił o zajęcie głosu w tym temacie p. Wójta
Gminy. W/w przypomniał, że w 2009 Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie
statutów sołectw z terenu Gminy Budzyń. W roku bieżącym Prokuratura
Rejonowa w Wągrowcu zakwestionowała dwa artykuły w tych statutach, tj. §18
ust. 1 i 2 i §26 ust. 1 i 2. P. Wójt Gminy stwierdził, że aby dostosować
dotychczasowe statuty do zaleceń powyższego organu proponuje się dokonać
zmian w tych statutach, poprzez nadanie nowego brzmienia § 18 ust. 1 i 2 oraz
skreślenie w całości § 26.
Ponieważ nie zgłoszono uwag
do przedstawionego tematu
p. Przewodniczący obrad przystąpił do czytania treści poszczególnych
13 projektów uchwał w sprawie zmian statutów sołectw, w celu ich
przegłosowania. 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 XVII/166/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu
sołectwa Brzekiniec - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
- Uchwałę Nr XVII/167/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu
sołectwa Budzyń - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
- Uchwałę Nr XVII/168/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu
sołectwa Bukowiec - jednogłośnie.
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Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
- Uchwałę Nr XVII/169/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie
sołectwa Dziewoklucz - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
- Uchwałę Nr XVII/170/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie
sołectwa Grabówka - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
- Uchwałę Nr XVII/171/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie
sołectwa Kąkolewice - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
- Uchwałę Nr XVII/172/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie
sołectwa Nowe Brzeźno - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
- Uchwałę Nr XVII/173/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie
sołectwa Ostrówki - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
- Uchwałę Nr XVII/174/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie
sołectwa Podstolice - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
- Uchwałę Nr XVII/175/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie
sołectwa Prosna - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
- Uchwałę Nr XVII/176/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie
sołectwa Sokołowo Budzyńskie - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
- Uchwałę Nr XVII/177/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie
sołectwa Wyszynki - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 18 do protokołu.
- Uchwałę Nr XVII/178/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie
sołectwa Grabówka - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 19 do protokołu.
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P. Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy spośród pięciu kolejnych
projektów uchwał planistycznych - w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Łucjanowo
w Budzyniu.
P. Przewodniczący obrad przypomniał, że przedstawiane dzisiaj planistyczne
projekty uchwał zostały omówione na posiedzeniu Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił p. Wójt Gminy informując, że
w 2018 r. rozpoczęto procedurę planistyczna w tym rejonie Budzynia, poprzez
podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Łucjanowo
w Budzyniu. W/w stwierdził, że dzisiejszą uchwałą kończą się prace
planistyczne omawianego rejonu, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. W/w poinformował, że dodatkowo wyznaczony
jest tam teren zieleni urządzonej oraz parking, jako strefa izolacyjno-sanitarna
od sąsiadującego z terenem cmentarza. Omawiany rejon wyznaczony jest na
mapce, stanowiącej załącznik do projektu uchwały.
Ponieważ radni nie zgłosili 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 XVII/179/2020 Rady Gminy Budzyń
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
w rejonie ulicy Łucjanowo w Budzyniu - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 20 do protokołu.
Adn. 25
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały
planistycznej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów w rejonie ulic Wągrowieckiej i Olszynkowej w Budzyniu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił p. Wójt Gminy informując, że
uchwała dotyczy planu zagospodarowania rejonu ulic Wągrowieckiej
i Olszynkowej w Budzyniu, gdzie przewiduje się nowe tereny pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne. W/w poinformował, że ponadto wyznaczono tam
tereny usług oświaty oraz tereny sportu i rekreacji. Przewidziany jest również
w tym rejonie rozwój obszarów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniowo – usługową.
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uchwały.
Ponieważ radni nie zgłosili 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 XVII/180/2020 Rady Gminy Budzyń
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
w rejonie ulic Wągrowieckiej i Olszynkowej w Budzyniu - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 21 do protokołu.
Adn. 26
P. Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały
planistycznej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów w rejonie ulic Dworcowej, Przemysłowej i Strażackiej w Budzyniu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił p. Wójt Gminy informując, że
projekt uchwały dotyczy planu zagospodarowania terenów w sąsiedztwie ulic:
Dworcowej oraz Przemysłowej i Strażackiej w Budzyniu, które stanowią
własność Gminy Budzyń. W/w poinformował, że wyznacza się tam nowe tereny
pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz mieszkaniowe
jednorodzinne. W/w poinformował, że oprócz zabudowy mieszkalnej w w/w
planie wyznacza się również teren zieleni urządzonej czy tereny sportu
i rekreacji, a także przewiduje się obszar pod zabudowę mieszkaniowousługową. P. Wójt poinformował, że po podjęciu powyższej uchwały niebawem
zostaną ogłoszone przetargi na sprzedaż tych terenów i jest nadzieja, że
w przyszłym roku w omawianym rejonie rozpoczną się inwestycje związane
z budownictwem wielorodzinnym.
Omawiany rejon wyznaczony jest na trzech mapkach stanowiących załączniki
do projektu uchwały.
P. Wójt Gminy podsumował omówione trzy uchwały dot. planu
zagospodarowania przestrzennego, stwierdzając, że ich podjęcie kończy etap
planistyczny, dzięki któremu nowe tereny zostają przygotowane do
inwestowania.
Ponieważ radni nie zgłosili 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.
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w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
w rejonie ulic Dworcowej, Przemysłowej i Strażackiej w Budzyniu
jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 22 do protokołu.
Adn. 27
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały
planistycznej w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/158/2020 Rady Gminy
Budzyń z dnia 15 czerwca 2020 r. 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 przypominając, że
na ostatniej Sesji Rady Gminy Budzyń 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, tj.
dla terenów w Budzyniu i trzech działek w Dziewokluczu. W/w
poinformował, że w międzyczasie właściciel jednej z działek w Dziewokluczu,
zmienił koncepcję jej zagospodarowania, co powoduje konieczność wyłączenia
tej działki ze studium. P. Wójt Gminy poinformował, że zmiana granic obszaru
w świetle obowiązujących przepisów prawa wymaga wszczęcia nowej
procedury planistycznej, w związku z czym zasadne jest uchylenie wcześniej
podjętej uchwały.
Ponieważ radni nie zgłosili 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 XVII/182/2020 Rady Gminy Budzyń
w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/158/2020 Rady Gminy Budzyń z dnia
15 czerwca 2020 r. 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 23 do protokołu.
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P. Przewodniczący obrad przedstawił ostatni
projekt uchwały
planistycznej 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 stwierdzając, że
projekt tej uchwały jest konsekwencją poprzedniej uchwały, gdyż ze względu na
uchylenie uchwały Nr XVI/158/2020 Rady Gminy Budzyń z dnia 15 czerwca
2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzyń dla wybranych
terenów w obrębach ewidencyjnych Budzyń i Dziewoklucz, występuje
konieczność ponownego podjęcia uchwały w tej sprawie, z wyłączeniem działki
w Dziewokluczu, na której zmieniła się koncepcja jej zagospodarowania.
Dotyczy to działki położonej pomiędzy boiskiem wiejskim, a lasem. W/w
poinformował, że wszystkie pozostałe zapisu uchwały z dnia 15 czerwca br.
w tej sprawie, pozostają takie same również w dzisiejszym projekcie uchwały.
Ponieważ radni nie zgłosili 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 XVII/183/2020 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 24 do protokołu.
Adn. 29
P. Przewodniczący obrad poprosił w tym punkcie o zabranie głosu
p. Skarbnik Gminy, 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 2020 roku.
P. Skarbnik Gminy poinformowała, że powyższa informacja ujęta jest
w Zarządzeniu Nr 71/2020 Wójta Gminy Budzyń, z dnia 7 sierpnia 2020 r.,
przypominając jednocześnie, że każdy z radnych otrzymał już wcześniej,
w terminie, powyższe Zarządzenie, w celu szczegółowego zapoznania się z jego
treścią.
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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 2020
roku.
W/w przypomniała, że budżet Gminy na 2020 r. po stronie dochodów, po
zmianach, na 30 czerwca 2020 r. wynosi 48.310.599,38 zł, natomiast jego
realizacja na koniec I półrocza 2020 r. wynosi 25.498.019,85 zł, co stanowi
52,78 % wykonania planowanych dochodów.
Budżet Gminy po stronie wydatków, po zmianach w ciągu I półrocza 2020 r.
został skalkulowany na kwotę 54.499.910,64 zł, natomiast jego realizacja na
koniec I półrocza 2020 r. na dzień 30 czerwca br. wynosi 22.990.120,52zł , co
stanowi 42,18 % realizacji planowanych wydatków.
Deficyt budżetu aktualnie wynosi 6.189.211,26 zł.
P. Skarbnik Gminy poinformowała, że różnica między dochodami uzyskanymi
w I półroczu 2020 r., a zrealizowanymi wydatkami wynosi 2.507.899,33 zł na
plus.
Następnie p. Skarbnik Gminy poinformowała, że przychody budżetu zostały
zrealizowane w wysokości 8.089.022,18 zł, z tego :
- zaciągnięte kredyty i pożyczki – 900.000,- zł,
- wolne środki – 2.159.479 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 4.533.274,18 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8
ustawy o finansach publicznych – 496.269,- zł.
W/w poinformowała również na temat rozchodów budżetu, informując, że
zostały zrealizowane w wysokości 342.611,74 zł, z tego spłaty pożyczek –
342.611,74 zł.
Następnie p. Skarbnik Gminy poinformowała o aktualnych zobowiązaniach
Gminy na dzień 30.06.2020 r. informując w tym miejscu, że Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył
Gminie 40% zaciągniętej pożyczki na „Rekultywację gminnego składowiska
odpadów stałych w Budzyniu – Łucjanowo etap II”.
W/w poinformowała, że wysokość kredytów i pożyczek to kwota ogółem
2.647.667,26,- zł, natomiast łączna kwota długu Gminy Budzyń na dzień
30.06.2020 r. wynosi 10,38% wykonanych dochodów ogółem.
P. Skarbnik poinformowała na zakończenie, że:
- dochody ogółem zostały zrealizowane w 52,78 %, w tym: dochody bieżące
w 52,88 % i dochody majątkowe w 45,04 %,
- wydatki ogółem zostały zrealizowane w 42,18%, z tego wydatki bieżące
w 46,30 % oraz wydatki majątkowe w 27,79 %.
P. Skarbnik poinformowała, że do informacji z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Budzyń dołączona została również informacja z wykonania planu
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prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 r.
Przedstawioną informację z wykonania budżetu Gminy Budzyń za
I półrocze 2020 r. podsumował p. Wójt Gminy stwierdzając, że chyba po raz
pierwszy w historii Gminy występuje taka sytuacja epidemiologiczna, która
niestety ma wpływ na stronę dochodową Gminy. Na przełomie kwietnia i maja
br. dochody w Gminie nieco się załamały, szczególnie w podatkach
dochodowych
od osób fizycznych
i prawnych. Decyzją rządu
zrekompensowano na szczęście większe problemy dochodowe Gminy, lecz
wiele jeszcze brakuje do unormowania sytuacji. W okresie wiosennym były
decyzje o wstrzymaniu niektórych wydatków, aby zachować środki na zadania
inwestycyjne. P. Wójt Gminy podsumował informację stwierdzając, że pierwsze
półrocze 2020 r. było bardzo specyficzne, gdyż pomimo niezłej realizacji
budżetu przed pandemią, wpłynęła ona na całą gospodarkę i pewnie jeszcze
długo będzie na nią rzutować.
Po przedstawieniu i szczegółowym omówieniu powyższej informacji,
stanowiącej zał. Nr 25 do protokołu, głos zabrał p. Przewodniczący obrad
przedstawiając uchwałę Nr SO.0953/3/7/Ko/2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
wyrażającą pozytywną opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za
pierwsze półrocze 2020 roku Gminy Budzyń.
Powyższa uchwała stanowi zał. Nr 26 do protokołu.
Radni, po wysłuchaniu powyższego, nie złożyli uwag do przedstawionej
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
2020 r.
Adn. 30
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:
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o przyznaniu dotacji celowych na kwotę:
- 714,94 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań
wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji
ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
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wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku. P. Skarbnik
poinformowała, że powyższe środki zostaną przeznaczone na drogi.
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę: 5.000,00 zł w dziale 750, rozdziale
75011, paragrafie 2010, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu
realizowanych zadań, wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy
o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy
o zmianie imienia i nazwiska.
- Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim umowę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 16.200,00 zł
na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych.
- Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim umowę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 100.000,00 zł
na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów
rolnych o szer. 4 m. P. Skarbnik w tym miejscu poinformowała, że część tych
środków zostanie przeznaczona na drogę w Podstolicach.
- W związku z uchyleniem przez Radę Powiatu Chodzieskiego uchwały
w sprawie udzielenia Gminie Budzyń ze środków budżetu Powiatu
Chodzieskiego na 2020 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej,
zmniejsza się dochody i wydatki w wysokości 1.000,00 zł przeznaczone na
dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
z terenu Gminy Budzyń.
- Gmina Budzyń otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w formie pomocy finansowej, w wysokości 15.480,00 zł
na realizację przedsięwzięcia p.n.: "Dla siebie, dla gminy, dla planety warsztaty i konkursy ekologiczne w Szkole Podstawowej w Budzyniu".
- Gmina Budzyń otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w wysokości 1.322.257,00 zł. P. Skarbnik przypomniała, że nie są to
ponadplanowe dochody, tylko dochody z uzupełnienia brakujących środków
spowodowanych pandemią.
W związku z powyższym zmniejszono dochody z tytułu wpływów z podatku
dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.122.257,00 zł oraz wpływy
z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 200.000,00 zł.
Otrzymane środki przeznacza się na realizację następujących zadań:
- budowa drogi gminnej nr 201562P - ul. Dębowa w Budzyniu - 276.257,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Budzyniu - 200.000,00 zł,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyny - 846.000,00 zł.
W związku z realizacją zadań własnych zwiększa się dochody własne o kwotę
226.600,00 zł, z następujących tytułów:
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 1.000,00 zł,
- wpływy z czynszu za budynki komunalne - 13.000,00 zł,
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- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 11.730,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.170,00 zł,
- wpływy z opłaty planistycznej - 8.500,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 36.000,00 zł,
- wpływy za wynajem - 200,00 zł,
które przeznacza się na realizację następujących zadań:
- rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zakup sadzonek drzew
miododajnych - 2.200,00 zł,
- gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami 83.000,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże
pożarne - 33.000,00 zł,
- oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - 3.000,00 zł,
- ochrona zdrowia - szpitale ogólne - dofinansowanie zakupu USG dla Szpitala
Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży - 8.400,00 zł,
- ochrona zdrowia - pozostała działalność - 3.000,00 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oczyszczanie miast i wsi 10.000,00 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność 20.000,00 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby - 4.000,00 zł,
- kultura fizyczna - obiekty sportowe - 30.000,00 zł,
- kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej - 24.000,00 zł,
- kultura fizyczna - pozostała działalność - 6.000,00 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 48.910.526,33 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 r.
w wysokość 55.099.737,59 zł.
- Radny p. Józef Kasperczak poprosił o wyjaśnienie, jaka droga w Budzyniu jest
przebudowywana za kwotę 200.000,- zł, z Funduszu Przeciwdziałania
COVID 19.
- P. Skarbnik odpowiedziała, że dotyczy to drogi przy kościele, w kierunku
hydrofornii.
Wypowiedzi p. Skarbnik w odniesieniu do otrzymanych dotacji w kilku
słowach uzupełnił p. Wójt Gminy.
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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 XVII/184/2020 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 27 do protokołu.
Adn. 31
P. Przewodniczący obrad przedstawił ostatni 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 zadania:
Wydatki majątkowe:
- "Budowa parkingu w m. Wyszyny" - okres realizacji 2020 -2021, wartość
400.953,10 zł.
Wydatki bieżące:
- "Audyt wewnętrzny" - okres realizacji 2020-2021, wartość 32.000,00 zł.
Zwiększa się wartość środków na realizację następujących zadań:
Wydatki majątkowe:
- „Budowa trybun na stadionie sportowym w Budzyniu w ramach II etapu
przebudowy otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego" - w roku 2020
o wartość 30.000,00 zł.
Wydatki bieżące:
- "Planowanie przestrzenne" - w roku 2021 o wartość 60.000,00 zł.
2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale budżetowej.
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
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15 radnych.
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. 32
W wolnych głosach i informacjach nie zgłoszono żadnych tematów.
Adn. 33
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy Budzyń p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim obecnym za owocny
udział w obradach i zakończył XVII Sesję Rady Gminy Budzyń.

Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
(-Zenon Nowicki-)

Protokołowała:
(- Damiana Jezierska-)

