P R O T O K O Ł Nr XVIII/2020
=====================================
z XVIII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 28 października
2020 r. w sali kina Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Władysława Łokietka
w Budzyniu - od godz. 1500 do godz. 1610.
W obradach Sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 94% ogółu, zgodnie
z listą obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli :
- Wójt Gminy Budzyń
- p. Marcin Sokołowski,
- 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 przyjęcia Strategii
Rozwoju oraz Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Budzyń
2019 - 2028 r.
11. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
nadania statutu Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej w
Budzyniu.
12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu (Wyszyny,
działka nr 161/1).
13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości ( Budzyń, działka nr 300/56).
14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości (Budzyń, działki nr: 1334/7, 1334/9,
1336/5).
15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości ( Budzyń, działka nr 972/4).
16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości ( Budzyń, działka nr 231/3).
17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż udziałów w nieruchomościach.
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nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Budzyń udziałów
w nieruchomościach niezabudowanych.
19. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w użytkowanie na czas nieoznaczony Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Budzyniu udziału w nieruchomości
zabudowanej położonej w Budzyniu.
20. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych terenów w rejonie ulic Leśnej i
Taczaka w Budzyniu.
21. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości
Dziewoklucz.
22. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXV/263/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 kwietnia
2014 roku w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de
minimis w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane
z nową inwestycją w Gminie Budzyń.
23. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzeniu należności
mających charakter cywilnoprawny, których kwota wraz z
odsetkami nie przekracza 100,00 zł, przypadających Gminie
Budzyń lub jej jednostkom budżetowym, samorządowym
zakładom budżetowym, samorządowym instytucjom kultury oraz
wskazanie organu do tego uprawnionego.
24. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2020 r.
25. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na
lata 2020-2025.
26. Wolne głosy i informacje.
27. Zakończenie obrad.

----------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XVIII Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń p. Zenon Nowicki, który powitał radnych
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i nagrywane, do udostępnienia na stronie Gminy Budzyń.
Adn. 2
P. Przewodniczący obrad poinformował, że w posiedzeniu bierze udział
14 radnych (nieobecny radny p. Krzysztof Kin), co stanowi 94% 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 21 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.
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Następnie p. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną informację
ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
14 września 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 przez p. Wójta Gminy 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 XVII Sesji Rady Gminy Budzyń, z dnia 14 września 2020 r.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
14 radnych. W wyniku głosowaniu przyjęto protokół z XVII Sesji Rady Gminy
Budzyń – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Adn. 10
P. Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju oraz Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Budzyń na lata 2019 - 2028.
Do szczegółowego omówienia projektu uchwały przystąpił
p. Wójt Gminy, informując, że Strategia Rozwoju naszej Gminy była już
omawiana od 2019 r, ale przez następne miesiące dokument musiał uzyskiwać
różne uzgodnienia, co przyczyniło się do tego, że dopiero w dniu dzisiejszym
zostaje przedstawiony do uchwalenia. P. Wójt Gminy poinformował, że
w międzyczasie zmieniły się przepisy i obecnie gminy nie mają obowiązku
posiadania takiego dokumentu, jednakże zdaniem p. Wójta Gminy jego
uchwalenie daje m. innymi większe możliwości pozyskiwania funduszy
unijnych. P. Wójt Gminy stwierdził, że w wyniku panującej pandemii niektóre
sprawy stały się trochę nieaktualne, jednakże należy mieć nadzieję, że przez
okres do końca obowiązywania Strategii tj. do 2028 r. pandemia zostanie
wyciszona i wrócą odpowiednie warunki do stopniowej realizacji powyższego
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w przygotowanie Strategii, w oparciu o którą będzie mogła być realizowana
dalsza polityka rozwoju naszej gminy. P. Wójta Gminy stwierdził, że
uzasadnione jest przyjęcie projektu uchwały w powyższej sprawie.
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
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVIII/186/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju oraz Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Budzyń na lata 2019 – 2028 - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 11
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Dziennemu Domowi Pomocy
Społecznej w Budzyniu.
Do szczegółowego omówienia projektu uchwały przystąpił
p. Wójt Gminy, informując, że Gmina Budzyń jest właścicielem stanicy
terapeutycznej w Kamienicy, którą oficjalnie zarządza. P. Wójt Gminy
proponuje, aby uregulować tę kwestię, tak, aby formalnie zarządzanie placówki
odbywało się poprzez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzyniu. P. Wójt
Gminy przypomniał, że Pełnomocnikiem Wójta ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii jest Kierownik tej placówki p. Edyta Radwańska.
P. Wójt Gminy w związku z powyższym zaproponował zmianę w statucie
DDPS w Budzyniu, poprzez dodanie odpowiedniego zapisu, umożliwiającego
placówce wynajmowanie i wydzierżawianie budynku i całego terenu stanicy na
działalność statutową, szczególnie związaną z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych.
P. Przewodniczący obrad przypomniał, że projekt powyższej uchwały był
omawiany na posiedzeniu branżowej Komisji Rady Gminy Budzyń.
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
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVIII/187/2020 Rady Gminy
Budzyń zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Dziennemu Domowi
Pomocy Społecznej w Budzyniu - jednogłośnie.
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Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 12
P. Przewodniczący obrad poinformował, że cykl kolejnych ośmiu
punktów porządku obrad dotyczyć będzie projektów uchwał związanych
z gospodarką nieruchomościami. W/w przedstawił pierwszy projekt uchwały
z tego zakresu, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
użytkownikowi wieczystemu.
W tym miejscu głos zabrał p. Wójt Gminy, informując, że wszystkie
dzisiejsze projekty uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami były
omawiane i pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniu Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń.
Następnie w/w przystąpił do omówienia pierwszego z tego cyklu projektu
uchwały, informując, że użytkownik wieczysty wystąpił z wnioskiem
o wykupienie prawa użytkowania wieczystego na własność - działki nr 161/1,
o pow. 0,4462 ha, położonej w Wyszynach. P. Wójt Gminy poinformował, że
zgodnie z prawem, taka nieruchomość jest zbywana na wniosek użytkownika
wieczystego w drodze bezprzetargowej, po uzyskaniu zgody Rady Gminy.
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
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVIII/188/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikowi
wieczystemu - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 13
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały, w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Do szczegółowego omówienia projektu uchwały przystąpił
p. Wójt Gminy, informując, że właściciel byłej agronomówki, znajdującej się
przy ul. Przemysłowej w Budzyniu, wystąpił z wnioskiem o nabycie działki
sąsiedniej o nr ewid. 300/56 i pow. 0,0152 ha, położonej na zapleczu, w celu
poszerzenia swojej nieruchomości.
Ponieważ radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
p. Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
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oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVIII/189/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 14
P. Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały,
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Do szczegółowego omówienia projektu uchwały przystąpił
p. Wójt Gminy, informując, że temat dot. sprzedaży trzech nieruchomości tj.:
działki nr 1334/7 o pow. 0,5656 ha, działki nr 1334/9o pow. 0,0160 ha oraz
działki nr 1336/5 o pow. 0,0025 ha, położonych w Budzyniu, w rejonie
ul. Gumowej, za firmą KABAT. W/w poinformował, że wystąpiło
zainteresowanie nabyciem tych działek przez w/w firmę, w celu
przeprowadzenia tam inwestycji.
P. Wójt Gminy zaproponował przeznaczyć powyższe działki do sprzedaży,
zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego.
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
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVIII/190/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 15
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały, w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Do szczegółowego omówienia projektu uchwały przystąpił
p. Wójt Gminy, informując, że temat dot. sprzedaży nieruchomości o nr ewid.
972/4, o pow. 0,0116 ha, położonej w Budzyniu przy ul. Strażackiej. W/w
poinformował, że o nabycie tej działki wystąpił właściciel działki sąsiedniej,
w celu poszerzenia swojej nieruchomości, z przeznaczeniem pod działalność
gospodarczą. P. Wójt Gminy zaproponował przeznaczyć powyższą działkę do
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w trybie przetargu ustnego ograniczonego.
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
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVIII/191/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 16
P. Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały,
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Do szczegółowego omówienia projektu uchwały przystąpił
p. Wójt Gminy, informując, że temat dot. sprzedaży nieruchomości o nr ewid.
231/3, o pow. 0,4100 ha, położonej w Budzyniu w rejonie drogi S11, po lewej
stronie za ogródkami działkowymi. W/w poinformował, że wystąpiło
zainteresowanie nabyciem tej działki pod działalność gospodarczą, związaną
z budową fotowoltaiki, natomiast obecnie zawarta została umowa dzierżawy na
okres do końca sierpnia 2021 r. z jej dotychczasowym dzierżawcą.
P. Wójt Gminy zaproponował przeznaczyć powyższą działkę do sprzedaży,
zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego.
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
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVIII/192/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 17
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały, w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomościach.
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p. Wójt Gminy,
informując,
że
temat
dot.
sprzedaży
udziałów
w nieruchomościach zabudowanych ( udziału w budynku i gruncie) położonych
przy ul. Przemysłowej w Budzyniu tj. :
- w nieruchomości zabudowanej o nr ewid. 304/50, o powierzchni 0,1267 ha,
gdzie mieści się między innymi lokal nr 2, dotychczas użytkowany jako
Oddział Przedszkola Samorządowego, do której udział Gminy Budzyń wynosi
38442/44509 części,
- w nieruchomości zabudowanej sąsiedniej, o nr ewid. 304/31, o pow. 0,0072 ha,
do której Gmina Budzyń posiada ten sam udział.
P. Wójt Gminy zaproponował przeznaczyć wymienione udziały
w nieruchomościach zabudowanych - do sprzedaży w drodze przetargu
nieograniczonego, co pozwoli uzyskać środki finansowe do budżetu gminy, jak
również umożliwi zagospodarowanie budynku.
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
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVIII/193/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomościach
- jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 18
P. Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały,
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy
Budzyń udziałów w nieruchomościach niezabudowanych.
Do szczegółowego omówienia projektu uchwały przystąpił
p. Wójt Gminy, informując, że występuje konieczność uregulowania spraw
związanych z własnością nieruchomości niezabudowanych, o nr ewid.: 304/49
o powierzchni 0,1252 ha i 304/51 o powierzchni 0,0155 ha, położonych w
obrębie Budzyń, przy ul. Przemysłowej, tj. terenu zieleni z drzewem przed
budynkiem byłego przedszkola oraz terenu dawnego placu zabaw. P. Wójt
Gminy poinformował, że udziały w powyższych nieruchomościach są
własnością prywatną, natomiast Gmina Budzyń jest właścicielem udziałów po
6067/44509 części w każdej z wyżej wymienionych nieruchomości. W/w
poinformował,
że
współwłaściciele
nieruchomości nie korzystają
z przedmiotowych nieruchomości i są zainteresowani sprzedażą swoich
udziałów Gminie Budzyń, co wymaga zgody Rady Gminy Budzyń.

- 10 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
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVIII/194/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego
Gminy Budzyń udziałów w nieruchomościach niezabudowanych - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 19
P. Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały z zakresu
gospodarki nieruchomościami, w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w użytkowanie na czas nieoznaczony Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Budzyniu udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Budzyniu.
Do szczegółowego omówienia projektu uchwały przystąpił
p. Wójt Gminy, informując, że projekt uchwały dot. uregulowania spraw
związanych z dysponowaniem nieruchomością - dawnym budynek szkoły,
położonym w Budzyniu przy ul. Dworcowej 16, w którym utworzona została
Izba Historii Ziemi Budzyńskiej. W/w poinformował, że Gmina Budzyń jest
współwłaścicielem tej nieruchomości o nr ewid. 361/2, o powierzchni 0,1564
ha, o udziale 34256/49493 części.
P. Wójt Gminy poinformował, że Izba Historii Ziemi Budzyńskiej znajduje się
w posiadaniu Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu, który jest gminną
jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną. P. Wójt Gminy
stwierdził, że w celu kontynuacji działalności statutowej, proponuje się oddać tej
placówce udział w nieruchomości zabudowanej, w użytkowanie na czas
nieoznaczony. W/w poinformował, że zgodnie z przepisami prawa, na
odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy niezbędna jest zgoda Rady
Gminy.
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
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVIII/195/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie na czas
nieoznaczony Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Budzyniu udziału
w nieruchomości zabudowanej położonej w Budzyniu - jednogłośnie.

- 11 Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 20
P. Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały
planistycznej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w rejonie ulic Leśnej
i Taczaka w Budzyniu.
Do szczegółowego omówienia projektu uchwały przystąpił
p. Wójt Gminy, informując na wstępie, że projekty uchwał planistycznych
w tym i w następnym punkcie obrad były omawiane i pozytywnie zaopiniowane
na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy
Budzyń. Następnie w/w przypomniał, że na ostatniej Sesji Rady Gminy
przyjmowana była uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. innymi wybranych terenów
w rejonie ulic: Leśnej i Taczaka w Budzyniu. W/w przypomniał, że odnośnie
rejonu ul. Leśnej proponuje się zmianę przeznaczenia terenu z działalności
gospodarczej pod zabudowę mieszkaniowa, a odnośnie ul. Taczaka, zmiana
dotyczy linii zabudowy.
P. Wójt Gminy poinformował, że omawiana uchwała ma na celu umożliwienie
zmiany zagospodarowania wymienionych terenów zgodnie z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Budzyń. P. Wójt Gminy stwierdził, że przyjęcie niniejszej uchwały umożliwi
rozpoczęcie procedury planistycznej, co w efekcie pozwoli zagospodarować
powyższe tereny zgodnie z zamierzeniami.
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
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVIII/196/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w rejonie ulic Leśnej
i Taczaka w Budzyniu - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 21
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały
planistycznej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

- 12 zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości
Dziewoklucz.
Do szczegółowego omówienia projektu uchwały przystąpił
p. Wójt Gminy, informując, że podejmowana na ostatniej Sesji Rady Gminy
uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dotyczyła również terenów w miejscowości
Dziewoklucz.
W/w poinformował, że w omawianym projekcie uchwały, w tym samym
zakresie, zgodnie z ustaleniami w Studium, utrzymuje się przeznaczenie dwóch
działek pod zabudowę mieszkalną, natomiast odnośnie trzeciej działki, to ze
względu na zmianą decyzji właściciela o sposobie jej zagospodarowania,
wyklucza się ją z planu. P. Wójt Gminy przypomniał, że teren, który planuje się
zmienić pod zabudowę mieszkaniową, położony jest za istniejącymi blokami
i za placem zabaw w Dziewokluczu.
P. Wójt Gminy podsumował, że omawiany projekt uchwały rozpoczyna
procedurę planistyczną i ma na celu umożliwienie zmiany zagospodarowania
wymienionych terenów i ich zainwestowanie.
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
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVIII/197/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości
Dziewoklucz - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Adn. 22
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/263/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia
9 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de
minimis w zakresie
zwolnień
w podatku
od
nieruchomości
dla
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją
w Gminie Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił p. Wójt Gminy, przypominając, że
na terenie naszej gminy od 2014 r. funkcjonuje uchwała w powyższej sprawie,
która umożliwiała udzielenie pomocy de minimis w zakresie zwolnień
w podatku od nieruchomości, dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca
pracy.

- 13 P. Wójt Gminy poinformował, że pierwotnie, zgodnie z rozporządzeniem
Komisji Europejskiej, uchwała ta obowiązuje tylko do 31 grudnia 2020 r.
Tymczasem swoim rozporządzeniem Komisja Europejska przedłużyła okres
stosowania rozporządzenia, na podstawie którego funkcjonuje powyższa
uchwała Rady Gminy Budzyń z 2014 r. - do 31 grudnia 2023 r.
W/w stwierdził, że aby Uchwała Nr XXXV/263/2014 Rady Gminy Budzyń
z dnia 9 kwietnia 2014 roku mogła dalej istnieć w obiegu prawnym, konieczne
jest dokonanie w niej zmian, poprzez wprowadzenie zapisu o wydłużeniu czasu
jej obowiązywania do 31 grudnia 2023 roku.
P. Wójt Gminy na zakończenie poinformował, że projekt uchwały został
omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń.
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
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVIII/198/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/263/2014 Rady Gminy Budzyń
z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy
de minimis w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją
w Gminie Budzyń - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
Adn. 23
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności
pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzeniu
należności mających charakter cywilnoprawny, których kwota wraz z odsetkami
nie przekracza 100,00 zł, przypadających Gminie Budzyń lub jej jednostkom
budżetowym, samorządowym
zakładom budżetowym, samorządowym
instytucjom kultury oraz wskazanie organu do tego uprawnionego.
Szczegółowo projekt uchwały omówił p. Wójt Gminy, który
poinformował, że w trakcie obowiązywania uchwały Nr XXXII/260/2017 Rady
Gminy Budzyń z dnia 7 listopada 2017 r. w powyższej sprawie, wprowadzono
w 2019 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów
płatniczych. Daje ona możliwość niedochodzenia należności z tytułu
rekompensaty (tj. kwoty 40 Euro) naliczanej za opóźnienia w płatnościach

- 14 w transakcjach handlowych, której można nie dochodzić, jeżeli kwota
transakcji jest mniejsza lub równa kwocie rekompensaty. P. Wójt Gminy
stwierdził, że w przypadku małych kwot z tytułu należności cywilnoprawnych
nałożenie rekompensaty stanowiącej równowartość 40 Euro za kilkudniowe
opóźnienia w zapłacie jest nieadekwatne do poniesionych strat. P. Wójt Gminy
poinformował, że wydłuża się również czas obowiązywania uchwały, zgodnie
z rozporządzeniem Komisji Europejskiej - do 31 grudnia 2023 r., co należałoby
zmienić w zapisach dotychczasowej uchwały.
P. Wójt Gminy na zakończenie poinformował, że projekt uchwały został
omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń.
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
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVIII/199/2020 Rady Gminy
Budzyń zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności
pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzeniu
należności mających charakter cywilnoprawny, których kwota wraz z odsetkami
nie przekracza 100,00 zł, przypadających Gminie Budzyń lub jej jednostkom
budżetowym, samorządowym
zakładom budżetowym, samorządowym
instytucjom kultury oraz wskazanie organu do tego uprawnionego jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 18 do protokołu.
Adn. 24
P. Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni 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, które należy wprowadzić do budżetu Gminy na 2020 r.
W/w poinformował, że wpłynęły na to następujące fakty:
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia
o przyznaniu dotacji celowych na kwotę:
- 325.997,74 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w
sprawie jego zwrotu, w tym zakresie przez gminy województwa
wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2020 r.,

- 15 - 64,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań
wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy
o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 3.599,64 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół
w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.
- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie
realizacji zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2020.
Zostały przyznane środki w wysokości 1.700,00 zł.
- Gmina Budzyń złożyła wniosek o powierzenie grantu w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach
projektu „STOP COVID19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu
państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020 na ogólną kwotę 63.522,00zł.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
- W związku z realizacją zadań własnych:
- zwiększa się przychody budżetu o kwotę 280.700,00 zł z tytułu wolnych
środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych, oraz o kwotę 470.100,00 zł z tytułu nadwyżki z lat
ubiegłych,
- zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 768.800,00 zł z tytułu planowanych
do zaciągnięcia kredytów i pożyczek,
- zwiększa się dochody własne o kwotę 5.650,00 zł z następujących tytułów:
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –
1.362,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 205,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 21,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań - 1.250,00 zł,
- wpływy za wynajem - 800,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia - 1.512,00 zł,
- wpływy z usług - 500,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- transport i łączność - drogi publiczne gminne - 30.000,00 zł,
- gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami –
2.400,00 zł,
- oświata i wychowanie - przedszkola - 11.250,00 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami
komunalnymi - 2.000,00 zł.
- zmniejsza się wydatki o kwotę 58.000,00 zł w:
- oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych - 58.000,00 zł.

- 16 - Dokonuje się zmiany w klasyfikacji dochodów środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 z 758/75814/6350 na 758/75816/6290 w związku
z otrzymanymi wyjaśnieniami.
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 dochodów budżetu na 2020 r.
w wysokości 49.371.847,19 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 r.
w wysokość 55.543.058,45 zł.
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
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVIII/200/2020 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 19 do protokołu.
Adn. 25
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
omówił
p.
Wójt
Gminy,
który poinformował, że zmiany w WPF na lata 2020-2025 znajdują się
w zapisach podjętej w dniu dzisiejszym uchwały budżetowej.
Następnie w/w poinformował, 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:
- "Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w budynku Przedszkola Samorządowego
im. „Misia Uszatka" w Budzyniu os. Wierzbowe - okres realizacji 2020 -2021,
wartość 27.000,00 zł.
- "Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w budynku Przedszkola Samorządowego
imienia „Koziołka Matołka" w Wyszynach - okres realizacji 2020 -2021,
wartość 18.000,00 zł.
Wydatki bieżące:

- 17 - "Świadczenie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów
placówek oświatowych działających na terenie gminy Budzyń w okresach nauki
szkolnej 2021-2023 " - okres realizacji 2021-2023, wartość 600.000,00 zł.
- Odbiór, transport odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów ulegających
biodegradacji oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów selektywnie
zbieranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Budzyń„ - okres
realizacji 2021-2023, wartość 2.000.000,00 zł.
Zmniejsza się wartość środków na realizację następujących zadań:
Wydatki majątkowe:
- "Rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyny" - w roku 2020 o kwotę
58.000,00 zł.
- „Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu Etap III CZĘŚĆ LEKKOATLETYCZNA" - w roku 2021 o kwotę 300.000,00
zł.
2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale budżetowej.
3) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 280.700,00 zł z tytułu wolnych
środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
oraz o kwotę 470.100,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
4) Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 768.800,00 zł z tytułu planowanych
do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
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
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVIII/201/2020 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 20 do protokołu.
Adn. 26
W wolnych głosach i informacjach nie zgłoszono żadnych tematów.

- 18 Adn. 27
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy Budzyń p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim obecnym za owocny
udział w obradach i zakończył XVIII Sesję Rady Gminy Budzyń.

Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
(-Zenon Nowicki-)

Protokołowała:
(- Damiana Jezierska-)

