P R O T O K O Ł Nr XIX/2020
=====================================
z XIX Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 30 listopada 2020 r.
w sali kina Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Władysława Łokietka
w Budzyniu - od godz. 1500 do godz. 16.
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,
- Z-ca 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.
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 Statutu Gminy Budzyń.
11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zniesienia sołectwa Budzyń.
12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy
Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 – 2023.
15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu
żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
rok podatkowy 2021 w Gminie Budzyń.
16. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr
XXI/186/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
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składników wynagrodzenia.
17. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Budzyń na 2020 r.
18. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2020-2025.
19. Wolne głosy i informacje.
20. Zakończenie obrad.

----------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XIX 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.
P. Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych
chciałby na Sesji zgłosić na piśmie zapytania i interpelacje.
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Adn. 6
W tym punkcie p. Przewodniczący obrad przypomniał, że na ostatniej
Sesji Rady Gminy podjętych zostało łącznie 16 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
28 października 2020 r.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.
W tym miejscu na prośbę p. Przewodniczącego obrad uhonorowano minutą
ciszy pamięć niedawno zmarłych:
- śp. Mariana Wróblewskiego – Prezesa Koła Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych, w Budzyniu,
- śp. Mirosława Kabata – byłego radnego i Prezesa OSP Wyszyny,
- śp. Kazimierza Kędzierskiego – sołtysa sołectwa Ostrówki.
Po oddaniu hołdu, radny p. Józef Kasperczak poprosił o głos, przypominając
również niedawno zmarłego byłego radnego p. Stanisława Krzyścina.
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 XVIII Sesji Rady Gminy Budzyń, z dnia 28 października 2020 r.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
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jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Adn. 10
P. Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały
w sprawie Statutu Gminy Budzyń.
Do szczegółowego omówienia projektu uchwały przystąpiła p. Sekretarz
Gminy, przypominając, że ostatni Statut Gminy Budzyń uchwalany był w 2018
roku. P. Sekretarz poinformowała, że w związku z nadaniem Budzyniowi od
1 stycznia 2021 r. praw miejskich należy dostosować dokument do tego
wydarzenia. W/w poinformowała, że przedstawiony Statut zawiera zmiany
odnośnie nazwy organów Gminy oraz Urzędu, które przewijają się w całym
dokumencie. P. Sekretarz Gminy stwierdziła, że w celu ujednolicenia zapisów
proponuje się podjąć uchwałę w sprawie Statutu Gminy Budzyń, a nie
w sprawie zmian w Statucie. P. Sekretarz Gminy poinformowała, że zgodnie
z obowiązującymi przepisami, projekt Statutu Gminy Budzyń był poddany
konsultacjom społecznym, a także został pozytywnie zaopiniowany przez
radnych na posiedzeniu branżowej komisji Rady Gminy Budzyń.
Po omówieniu powyższego projektu uchwały ponownie zabrał głos
p. Przewodniczący obrad, przedstawiając protokół z przeprowadzonych
konsultacji, który stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
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 XIX/202/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie Statutu Gminy Budzyń- jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 11
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zniesienia sołectwa Budzyń.
Do szczegółowego omówienia projektu uchwały również przystąpiła
p. Sekretarz Gminy, informując, że uchwała ta jest powiązana z poprzednim
punktem obrad, gdyż jej wywołanie spowodowane jest nadaniem Budzyniowi
od 1 stycznia 2021 r. praw miejskich.
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uzasadnione dalsze funkcjonowanie sołectwa Budzyń, jako odrębnej jednostki
pomocniczej gminy.
P. Sekretarz zawiadomiła, że także ten projekt uchwały został poddany
konsultacjom społecznym, a także został pozytywnie zaopiniowany przez
radnych na posiedzeniu branżowej komisji Rady Gminy Budzyń.
Po omówieniu powyższego projektu uchwały ponownie zabrał głos
p. Przewodniczący obrad, przedstawiając protokół z przeprowadzonych
konsultacji, który stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
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 XIX/203/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zniesienia sołectwa Budzyń - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 12
P. Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały
w sprawie Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021
rok.
Szczegółowo projekt uchwały omówił p. Wójt Gminy informując, że
zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego jednostki samorządu
terytorialnego realizują działalność w sferze zadań publicznych we współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w zakresie
odpowiadającym zadaniom tych organów.
P. Wójt Gminy poinformował, że obowiązek uchwalania rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi wynika z w/w ustawy. Program ten
stanowi podstawę do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na
wykonywanie zadań Gminy, które mają być powierzone organizacjom do
realizacji.
P. Wójt Gminy oznajmił, że zgodnie z procedurą projekt Programu został
poddany konsultacjom społecznym, a także został pozytywnie zaopiniowany
przez radnych na posiedzeniu branżowej komisji Rady Gminy Budzyń.
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p. Przewodniczący obrad, przedstawiając protokół z przeprowadzonych
konsultacji, który stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
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 XIX/204/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021
rok - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 13
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2021.
Również ten projekt uchwały omówił p. Wójt Gminy, informując,
że Pełnomocnik Wójta Gminy Budzyń ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii, przygotowała, zgodnie z ustawą o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, założenia omawianego
Programu, w celu realizacji zamierzeń dot. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na 2021 rok, a także zaplanowania środków na ich
wykonanie w przyszłym roku.
P. Wójt Gminy oznajmił, że projekt Programu został pozytywnie zaopiniowany
przez radnych 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
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIX/205/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2021 - 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 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2021 – 2023.
Również ten projekt uchwały omówił p. Wójt Gminy, informując,
że podobnie, jak w poprzednim punkcie obrad, Pełnomocnik Wójta Gminy
Budzyń ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
przygotowała, zgodnie z ustawą o narkomanii, założenia powyższego Programu
na lata 2021 – 2022, w celu realizacji zamierzeń dot. przeciwdziałania
narkomanii w latach 2021-2022, a także zaplanowania na najbliższe dwa lata
środków na ich wykonanie.
P. Wójt Gminy oznajmił, że projekt Programu został pozytywnie zaopiniowany
przez radnych 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
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIX/206/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2021 – 2022 - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 15
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na rok podatkowy 2021 w Gminie Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił p. Wójt Gminy informując, że co
roku Prezes GUS swoim komunikatem ogłasza średnią cenę skupu żyta będącą
podstawą do ustalenia podatku rolnego na następny rok. W bieżącym roku
średnia cena skupu żyta została ogłoszona w kwocie 58,55 zł dt. P. Wójt Gminy
przypomniał, że Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu
żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie
Gminy, w związku z tym Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady
Gminy Budzyń zaproponowała obniżenie ogłoszonej ceny skupu żyta do
kwoty 55,- zł 1 dt. W/w stwierdził, że powyższa propozycja podyktowana jest
stosunkowo wysoką ceną żyta, ogłoszoną przez GUS, stanowiącą podstawę
obliczenia podatku rolnego na 2021 rok oraz aktualną sytuacją w rolnictwie.
P. Wójt Gminy poinformował, że projekt obniżenia z tego tytułu stawki podatku
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Rolniczej w Poznaniu, Rada Powiatowa w Chodzieży.
Następnie głos zabrał p. Przewodniczący obrad, przedstawiając
powyższą Opinię Nr Pod/2/2020/Chodzież Wielkopolskiej Izby Rolniczej
w Poznaniu, Rada Powiatowa w Chodzieży, w sprawie projektu obniżenia
stawek podatku rolnego na rok 2021, która stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
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 XIX/207/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 w Gminie Budzyń jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 16
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały
zmieniającej uchwałę Nr XXI/186/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 4 marca
2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz określenie warunków
wypłaty innych składników wynagrodzenia.
Szczegółowo projekt uchwały omówił p. Wójt Gminy informując, że
w trakcie prac nad projektem budżetu Gminy Budzyń na 2021 r. wpłynął
wniosek Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu
w sprawie dokonania zmian w powyższym regulaminie.
Pismo stanowiące powyższy wniosek stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
P. Wójt Gminy poinformował, że wnioskowana zmiana dotyczy zwiększenia
kwoty bazowej będącej podstawą do wyliczenia dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli.
P. Wójt Gminy zaproponował, aby zapisy w regulaminie odnośnie § 4 ust. 1 i 2
regulującego temat dodatków motywacyjnych, były następujące:
„1. Roczny fundusz na dodatki motywacyjne tworzy się w ramach planowanego
funduszu na wynagrodzenia w wysokości będącej iloczynem 3,5 % średniego
wynagrodzenia nauczyciela stażysty, liczby zatrudnionych nauczycieli wg
sprawozdania z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września roku
poprzedniego i liczby 12.
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w wysokości od 5% do 45% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. ”
P. Wójt Gminy poinformował, że zmiana wyliczenia dodatku motywacyjnego,
o którym mowa w regulaminie, została uzgodniona ze związkami zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli.
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 XIX/208/2020 Rady Gminy
Budzyń zmieniającej uchwałę Nr XXI/186/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia
4 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz określenie warunków
wypłaty innych składników wynagrodzenia - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Adn. 17
P. Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni 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, które należy wprowadzić do budżetu Gminy na 2020 r.
W/w poinformowała, że wpłynęły na to następujące fakty:
- Gmina
Budzyń
otrzymała
od
Wojewody
Wielkopolskiego
zawiadomienia, o przyznaniu dotacji celowych na kwotę:
- 28.000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica",
- 127.500,00 zł na realizację zadania - świadczenie wychowawcze,
- 320.000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy
o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu
alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem",
- o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę:
61.973,00 zł w dziale 855, rozdz. 85501, § 2060 w celu dostosowania poziomu
środków do zakresu realizowanych zadań.

- 10 - Gmina Budzyń otrzymała informację z Wojewódzkiego Biura Spisowego
o przyznaniu dotacji celowej na kwotę 269,00 zł z przeznaczeniem na wydatki
rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
- Gmina Budzyń otrzymała informację od Ministra Finansów, Funduszy
i Polityki Regionalnej o przyznaniu środków w wysokości 30.000,00 zł ze
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania
doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez
jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo
wybudowanych budynkach.
- Gmina Budzyń otrzymała informację od Ministra Finansów, Funduszy
i Polityki Regionalnej o zwiększeniu środków części oświatowej subwencji
ogólnej o kwotę 30.500,00 zł. Zwiększenie środków jest związane
z wprowadzeniem,
na
podstawie
rozporządzenia,
jednorazowego
dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego
w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
- W związku z realizacją zadań własnych zwiększa się przychody o kwotę
280.000,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na realizację
następujących zadań:
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami
komunalnymi - 200.000,00 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i
dróg - 40.000,00 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność 20.000,00 zł,
- kultura fizyczna - pozostała działalność - 20.000,00 zł.
- Dokonuje się zmiany w klasyfikacji dochodów środków z Grantu „STOPCOVID-19.
Bezpieczne
systemy
społeczne
w
Wielkopolsce"
z 853/85395/2707,2709 na 853/85395/2057,2059 w związku z otrzymanymi
środkami.
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 49.846.143,19 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 r.
w wysokość 56.297.354,45 zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym p. Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.

- 11 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 XIX/209/2020 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 17 do protokołu.
Adn. 18
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,
informując, że zmiany w WPF na lata 2020-2025 znajdują się w zapisach
podjętej w dniu dzisiejszym uchwały budżetowej.
Następnie w/w poinformowała, że:
1) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale budżetowej.
2) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 280.000,00 zł z tytułu nadwyżki z lat
ubiegłych.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym p. Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIX/210/2020 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 18 do protokołu.
Adn. 19
W wolnych głosach i informacjach nie zgłoszono żadnych tematów.

- 12 Adn. 20
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy Budzyń p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim obecnym za owocny
udział w obradach i zakończył XIX Sesję Rady Gminy Budzyń.

Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
(-Zenon Nowicki-)

Protokołowała:
(- Damiana Jezierska-)

