P R O T O K O Ł Nr XXII/2009
=====================================
z XXII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 26 marca 2009r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 14ºº do godz. 16³º.
W Sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100 % ogółu, zgodnie z listą
obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli :
- Wójt Gminy
- Skarbnik Gminy
- Sekretarz Gminy
- sołtys wsi Dziewoklucz
- Przedstawiciel Izby Rolniczej

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Honorata Lisiecka,
- p. Bogusław Gniła,
- p. Marzena Walczak,
- p. Paweł Szafranek.

PORZĄDEK OBRAD :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad.
Sprawy regulaminowe – stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski.
Wnioski 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.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/07 Rady Gminy
Budzyń z dnia 28 czerwca 2007 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.
11.Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych.
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia granic obwodów głosowania.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2009 r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi
chodzieskiemu.
16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.
17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006-2011.

-218.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Budzyniu.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzekiniec
i Nowe Brzeźno – I etap.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w
budżecie Gminy Budzyń na lata 2010-2011 na realizację projektu pn.
"Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym we wsi Wyszyny".
21.Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w
budżecie Gminy Budzyń na lata 2010-2011 na realizację projektu pn.
"Zwiększenie atrakcyjności wsi: Grabówka, Dziewoklucz, Kąkolewice Przebudowa świetlic wiejskich wraz z najbliższym otoczeniem".
22.Wolne głosy i wnioski.
23.Zakończenie.
---------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXII Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń p. Bogdan Łasecki, który powitał radnych
oraz zaproszonych gości.

Adn. 2
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 Przewodniczący obrad przedstawił dzisiejszy porządek
obrad, który został przyjęty jednogłośnie za obowiązujący.
Adn. 4
W tym punkcie Wójt Gminy przypomniał, że podczas obrad ostatniej
Sesji radni nie wysunęli wniosków do realizacji, a przedstawione problemy
zostały omówione bezpośrednio podczas obrad Sesji.

-3Adn. 5
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji i postanowiono punkt
ten przenieść do punktu 22 – „ Wolne głosy i wnioski”.
Adn. 6
W tym punkcie ponownie głos zabrał Wójt Gminy przedstawiając
informację z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji Rady Gminy.
Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag i stanowi ona zał. Nr 2 do
protokołu.
Adn. 7
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację ze
swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 3 do
protokołu.
Adn. 8
Następnie informację ze swojej działalności za okres od ostatniej Sesji
przedstawił Wójt Gminy. Również do tej informacji radni nie zgłosili uwag i
stanowi ona zał. Nr 4 do protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie radni przyjęli protokół z ostatniej Sesji Rady Gminy
Budzyń z dnia 04 marca 2009 r. – jednogłośnie.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr VII/54/07 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 czerwca 2007
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.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, informując, że ze względu na
uniknięcie ewentualnych nadużyć proponuje się dokonanie kilku zmian w
powyższej uchwale Rady Gminy, poprzez :
- zmianę określenia roku, w którym podmiot korzystał z pomocy finansowej, z
roku podatkowego na rok kalendarzowy,
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nieruchomości z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej”,
- rozszerzenie określenia „przedsiębiorca”,
- zmianę w warunkach wymaganych do uzyskania zwolnienia w podatku od
nieruchomości, poprzez dodanie zapisu o dokonaniu w terminie 12 miesięcy od
zakończenia inwestycji, zgłoszenia zamiaru korzystania ze zwolnienia w
podatku od nieruchomości,
oraz dodanie zapisu o konieczności przedkładaniu przez przedsiębiorcę
korzystającego już z powyższego zwolnienia oświadczenia, iż nie znajduje się w
trudnej sytuacji ekonomicznej.
Po omówieniu przez Wójta powyższego projektu uchwały głos zabrał
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
i
Finansów
Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który poinformował, że projekt powyższej
uchwały był analizowany na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał pozytywną
opinię radnych.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXII/190/2009 Rady Gminy Budzyń
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/07 Rady Gminy Budzyń z dnia
28 czerwca 2007 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.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
diet dla radnych.
Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Statutowo-Samorządowej,
Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy p. Marian Bedyński, który
poinformował, że na posiedzeniu Komisji przedyskutowano propozycje
zgłaszane przez radnych odnośnie podwyżek ich diet. Stwierdzono, że nie jest to
odpowiedni okres na wysokie podwyżki, lecz każdy okres można uznać za
nieodpowiedni do podejmowania tego typu decyzji. Radni na Komisji, po
przeprowadzonej dyskusji zaproponowali podwyżkę diet mniejszą od
zakładanych propozycji, proponując podjąć uchwałę o podwyżkach diet dla
radnych w następujących wysokościach:
- za uczestnictwo w pracach Komisji i Sesji - radni 160,- zł.,
- za uczestnictwo w pracach Komisji i Sesji - Przewodniczący Komisji i Z-cy
Przewodniczącego Rady Gminy - 190,- zł. ,
- miesięczna dieta zryczałtowana dla Przewodniczącego Rady Gminy - 900,- zł.
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zakładano, faktem, że ostatnia podwyżka diet dla radnych miała miejsce w
2000 r., pomimo istniejącej inflacji, a także zwróciła uwagę na wyższe diety
radnych w gminach ościennych.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, który stwierdził, że wprawdzie czas na
podwyżki diet jest nieszczególny, jednakże kiedyś musiał nastąpić, a decyzja w
tej sprawie była odwlekana już od dłuższego czasu. Wójt zaproponował, aby
ewentualne zmiany diet dla radnych weszły w życie od 1 kwietnia br.
Radni nie zgłosili innych propozycji w tej sprawie, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXII/191/2009 Rady Gminy Budzyń
w sprawie diet dla radnych – stosunkiem głosów : „za” – 13 radnych,
„wstrzymało się od głosu” – 2 radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.

Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
ustalenia diet dla sołtysów.
Również ten projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji StatutowoSamorządowej,
Prawa
i
Porządku
Publicznego
Rady
Gminy
p. Marian Bedyński, informując, że sprawa zmiany diet dla sołtysów także była
rozpatrywana na posiedzeniu Komisji. W wyniku przeprowadzonej tam debaty i
przypomnienia, że ostatnia podwyżka diet dla sołtysów nastąpiła w 1996 r., a
wysokość obecnych diet jest poniżej średniej w stosunku do gmin ościennych
Komisja zaproponowała miesięczną dietę dla sołtysów, z tytułu wykonywania
obowiązków sołtysa, jako jednostki pomocniczej, w wysokości 220,- zł.
W tym miejscy także głos zabrał Wójt Gminy, stwierdzając, że argumenty
przemawiające za przedstawioną propozycją zmiany diet dla sołtysów są
podobne , jak w przypadku diet dla radnych. Wójt proponował, aby ewentualne
zmiany diet weszły w życie od 1 kwietnia br.
Radni nie zgłosili innych propozycji w tej sprawie, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXII/192/2009 Rady Gminy Budzyń
w sprawie diet dla sołtysów – „za” – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
zmiany w podziale Gminy Budzyń na stałe obwody głosowania.
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Rady Gminy, wnoszące o dopisanie do stałych obwodów głosowania nowo
powstałych ulic na terenie Budzynia. Pismo to stanowi zał. Nr 8a do protokołu.
Następnie szczegółowo projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy, który
przypomniał, że w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu
Europejskiego na gminie ciąży obowiązek dostosowania granic obwodów
głosowania do stanu faktycznego. Na terenie naszej Gminy nie zachodzi
potrzeba dokonania zmian w podziale Gminy na obwody głosowania, jednakże,
ze względu na powstanie nowych ulic konieczne jest dopisanie ich do granic
stałego obwodu głosowania. Zgodnie z powyższym , nowo powstałe ulice:
- tj. Akacjowa, Dębowa, Klonowa, Leona Napiecka, Parkowa i Wielkopolska,
należy dopisać do granic stałego obwodu głosowania Nr 1 ,
- ulice : Czereśniowa, Gumowa i Sadowa należy dopisać do granic stałego
obwodu głosowania Nr 2.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że projekt powyższej
uchwały był przedstawiony na posiedzeniu Komisji , gdzie uzyskał akceptację
radnych.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXII/193/2009 Rady Gminy Budzyń
w sprawie zmiany w podziale Gminy Budzyń na stałe obwody głosowania –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata Lisiecka,
informując o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy wprowadzić do
budżetu Gminy na 2009 r. W/w poinformowała, że wpłynęły na to następujące
fakty :
- w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących zwiększono dochody
Gminy o kwotę 878.856,- zł. z następujących tytułów:
- wpływy z usług,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych
źródeł,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego,
- zmniejszono przychody budżetu o kwotę 2.945.000,- zł. :
- planowane do zaciągnięcia kredyty na realizację zadań z udziałem środków z
Unii Europejskiej w ramach ogłaszanych programów, w związku z
nie zakwalifikowaniem się do programu, zakup samochodu dla OSP Budzyń,
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zadania inwestycyjnego dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Brzekińcu
i Nowym Brzeźnie I etap.
P. Skarbnik poinformowała, że w związku z powyższym wszystkie środki
przeznacza się na realizację następujących zadań :
- transport i łączność – przebudowa drogi powiatowej na ul. Dworcowej w
Budzyniu na kwotę 300 tys. zł.,
- administracja publiczna – urzędy gmin – na kwotę 10 tys. zł.,
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – na kwotę 200 tys. zł. ,
- oświata i wychowanie – gimnazja - na kwotę 10 tys. zł.,
- ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 8.856,- zł.,
- kultura fizyczna i sport – udział Gminy na realizację zadania z Funduszu Zajęć
Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów na 2009 r. – na kwotę 30 tys. zł. ,
P. Skarbnik poinformowała również, że dokonuje się zmian w planie wydatków
polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i
paragrafami.
P. Skarbnik poinformowała, że w wyniku przedstawionych zmian zwiększa
się dochody w budżecie Gminy na 2009 r. o kwotę 878.856,- zł., w wyniku
czego dochody Gminy ogółem wynoszą: 21.707.785,- zł., natomiast zmniejsza
się wydatki w budżecie Gminy na 2009 r. o kwotę 2.066.144,- zł. , w wyniku
czego wydatki ogółem wynoszą : 23.418.135,- zł. Deficyt budżetu wynosi
1.710.350,- zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z
czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXII/194/2009 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, przedstawiając pismo Starosty
Chodzieskiego wystosowane do Wójta Gminy Budzyń, o dofinansowanie,
zgodnie z deklaracją, dalszej przebudowy ul. Dworcowej w Budzyniu i podjęcie
przez Radę Gminy stosownej uchwały w tej sprawie. Pismo stanowi zał. Nr 10a
do protokołu.
Wójt poinformował, że w 2008 r. został zrealizowany I etap przebudowy ulicy,
poprzez budowę kanalizacji deszczowej, natomiast w 2009 r. Zarząd Powiatu
Chodzieskiego przewiduje dalszy etap przebudowy, poprzez wykonanie robót
drogowych. Wójt przypomniał, że dzisiejsza uchwała jest konsekwencją
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na ten cel kwotę 300 tys. zł.
Radny p. Stanisław Małofiej poprosił o informację o pracach , które zostały
dotychczas wykonane przez powiat chodzieski na ul. Dworcowej w Budzyniu.
Wójt przedstawił informację w tym zakresie.
Radny p. Tadeusz Grochowalski zwrócił się z pytaniem o przedsiębiorstwo,
które wygrało przetarg na II etap prac przy przebudowie ul. Dworcowej w
Budzyniu.
Wójt odpowiedział, że przetarg na roboty drogowe związane z przebudową
skrzyżowania na ul. Dworcowej w Budzyniu, budowę chodników i nową
nawierzchnię wygrała firma „Polbruk” z Chodzieży.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że projekt powyższej
uchwały był przedstawiony na posiedzeniu Komisji , gdzie uzyskał akceptację
radnych.
Radni w tym miejscu wypowiedzieli się pozytywnie odnośnie udzielenia
pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu, wyrażając przekonanie , że nasz
udział finansowy stanowi mobilizację dla powiatu do rozpoczęcia tak ważnej dla
mieszkańców Budzynia inwestycji.
Po wyczerpaniu tematu przystąpiono do głosowania , w wyniku którego
podjęto uchwałę Nr XXII/195/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie udzielenia
pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, przedstawiając pismo
Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile,
wyrażające prośbę o podjęcie niniejszej uchwały, w celu kontynuacji działań
Ośrodka na rzecz osób nietrzeźwych z terenu naszej Gminy. Kwota pomocy
finansowej dla Ośrodka na 2009 r. została wyliczona, na podstawie danych z
2008 r., w wysokości 2.201,- zł.
Powyższe pismo stanowi zał. Nr 11a do protokołu.
Wójt przypomniał, że Rada Gminy Budzyń jest zobowiązana do corocznego
podejmowania
takiej uchwały, aby zapewnić możliwość ewentualnego
przebywania w Ośrodku osób nietrzeźwych z tereny Gminy Budzyń, nie
posiadających środków finansowych.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że projekt powyższej
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radnych.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania, w
wyniku którego podjęto uchwałę Nr XXII/196/2009 Rady Gminy Budzyń w
sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
inwestycyjnego na lata 2006-2011.
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy przypominając, że załącznik do tej
uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji przez Gminę na
lata 2006 – 2011, stanowi podstawę dokumentacji przygotowywanej w celu
otrzymania dofinansowania na konkretne zadanie inwestycyjne.
Dzisiejszy załącznik dostosowano do zapisów budżetu Gminy Budzyń na
2009 r. między innymi poprzez ujęcie zadania inwestycyjnego realizowanego
przez Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu tj. przebudowę świetlic wiejskich
wraz z najbliższym otoczeniem we wsiach: Grabówka, Dziewoklucz i
Kąkolewice.
GOK w Budzyniu składa wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych na
realizację powyższego zadania, w związku z tym niezbędne jest jego
umieszczenie w wieloletnim programie inwestycyjnym.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że projekt powyższej
uchwały był przedstawiony na posiedzeniu Komisji , gdzie uzyskał akceptację
radnych.
Radni nie zgłosili uwag, stwierdzając konieczność podjęcia takiej uchwały, w
związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXII/197/2009 Rady Gminy Budzyń
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
inwestycyjnego na lata 2006-2011 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 18 i 19
Przewodniczący obrad przedstawił dwa projekty uchwał dotyczące
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Szczegółowo projekty uchwał omówił Wójt Gminy, informując, że obydwie
uchwały dotyczą propozycji zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
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Poznaniu na następujące zadania :
- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Budzyniu, w wysokości
150 tys. zł.,
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i Nowe Brzeźno gmina Budzyń
/etap I/, w wysokości 500 tys. zł.
Wójt przypomniał, że powyższe zadania zostały zaplanowane do wykonania w
2009 r. i aby można było je zrealizować, niezbędne jest uzyskanie dodatkowych
środków w formie pożyczek długoterminowych.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że projekty powyższych
uchwały były przedstawione na posiedzeniu Komisji , gdzie uzyskały akceptację
radnych.
Radni wypowiedzieli się pozytywnie odnośnie uzyskania dodatkowych środków
na realizację wymienionych zadań, w związku z czym przystąpiono do
głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwały :
- uchwałę Nr XXII/198/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
- uchwałę Nr XXII/199/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały w
sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Budzyń na
lata 2010-2011 na realizację projektu pn. „Budowa zaplecza socjalnego przy
boisku sportowym we wsi Wyszyny”.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że w związku z
możliwością starania się o środki unijne na realizację budowy zaplecza
socjalnego przy boisku sportowym we wsi Wyszyny, w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w działaniu Odnowa i Rozwój
Wsi, jednym z warunków pozytywnej oceny złożonego wniosku, w przypadku
realizacji zadania w następnych latach budżetowych, jest podjęcie uchwały
intencyjnej Rady Gminy w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w
przyszłych budżetach Gminy na realizację tego celu.
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Gmina Budzyń zobowiązała się zabezpieczyć środki w budżecie Gminy na lata
2010 i 2011, po 800 tys. zł. w każdym roku, z przeznaczeniem na realizację
wymienionego zadania.
W tym miejscu również głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak który poinformował, że projekt
powyższej uchwały był przedstawiony na posiedzeniu Komisji , gdzie uzyskał
akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXII/200/2009 Rady Gminy Budzyń
sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Budzyń na
lata 2010-2011 na realizację projektu pn. „Budowa zaplecza socjalnego przy
boisku sportowym we wsi Wyszyny” – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 21
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Budzyń na lata
2010-2011 na realizację projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności wsi:
Grabówka, Dziewoklucz, Kąkolewice - Przebudowa świetlic wiejskich wraz z
najbliższym otoczeniem".
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który poinformował, że
podobnie jak w przypadku poprzedniej uchwały, w związku z możliwością
starania się o środki unijne na realizację zadania związanego z przebudową
świetlic wiejskich wraz z najbliższym otoczeniem we wsiach Grabówka,
Dziewoklucz i Kąkolewice, również jak w przypadku poprzedniej uchwały - w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w działaniu
Odnowa i Rozwój Wsi, jednym z warunków pozytywnej oceny złożonego
wniosku, w przypadku realizacji zadania w następnych latach budżetowych, jest
podjęcie uchwały intencyjnej Rady Gminy w sprawie zabezpieczenia środków
finansowych w przyszłych budżetach Gminy na realizację tego celu. Wójt
poinformował, że powyższe zadanie realizowane jest przez Gminny Ośrodek
Kultury w Budzyniu.
W związku z przedstawionym projektem uchwały Wójt zaproponował, aby
Gmina Budzyń zobowiązała się zabezpieczyć środki w budżecie Gminy na lata
2010 i 2011, po 325 tys. zł. w każdym roku, z przeznaczeniem na realizację
wymienionego zadania.
W tym miejscu również głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak który poinformował, że projekt
powyższej uchwały był przedstawiony na posiedzeniu Komisji , gdzie uzyskał
akceptację radnych.
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W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXII/201/2009 Rady Gminy Budzyń
sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Budzyń na
lata 2010-2011 na realizację projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności wsi:
Grabówka, Dziewoklucz, Kąkolewice - Przebudowa świetlic wiejskich wraz z
najbliższym otoczeniem" – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Adn. 22
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radny p. Tadeusz Grochowalski, który zwrócił uwagę na duży koszt
oświetlenia ulicznego, zastanawiając się, czy nie można byłoby wybierać
dostawcy energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulicznego, oferującego
niższe ceny za powyższe usługi.
Wójt odpowiedział, że w obecnej chwili Gmina może tylko korzystać z energii
elektrycznej dostarczanej przez ENEA, która ma monopol na zaopatrzenie w
ten rodzaj energii.
- W/w radny zwrócił się z pytaniem, czy każdy mieszkaniec Gminy Budzyń
może korzystać z usług radcy prawnego, przyjmującego w Urzędzie Gminy
Budzyń.
Wójt odpowiedział, że radca prawny wykonuje tylko obsługę Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych, gdyż Gmina taką umowę podpisała z
firmą doradczą świadczącą usługi prawne. W związku z tym osoby postronne
nie mogą korzystać z usług radcy prawnego, świadczącego usługi dla Gminy.
- Radny p. Jerzy Koszny zwrócił się z pytaniem o termin rozpoczęcia remontu
dachu na budynku jednostki OSP w Brzekińcu.
Wójt odpowiedział, że remont taki rozpocznie się w najbliższym czasie.
- Radny p. Wacław Pasch prosił o wykonanie naprawy nawierzchni drogi z
Budzynia w kierunku Wyszyn.
Wójt odpowiedział, że po zimie wiele dróg należy wyremontować, a termin
realizacji tych napraw będzie uzależniony od warunków pogodowych.
- Wójt Gminy poinformował, że wstępnie rozważa możliwość przedstawienia
Radzie Gminy wniosku o utworzenie wspólnie z gminami ościennymi Straży
Miejskiej.
- Wójt Gminy zaprosił do udziału w prezentacji stołu wielkanocnego, w tym
potraw wielkanocnych przygotowywanych przez Koło Gospodyń Wiejskich,
które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2009 r. w Ośrodku Kultury w Budzyniu
i w Wyszynach.
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Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący obrad
p. Bogdan Łasecki - Przewodniczący Rady Gminy Budzyń podziękował
wszystkim za owocny udział w obradach i zakończył XXII Zwyczajną Sesję
Rady Gminy Budzyń.
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