P R O T O K O Ł Nr XXV/2009
=====================================
z XXV Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2009r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 18ºº do godz. 20ºº.
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
- Sekretarz Gminy
- Przedstawiciel Izby Rolniczej

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Bogusław Gniła,
- p. Paweł Szafranek.

PORZĄDEK OBRAD :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad.
Sprawy regulaminowe.
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 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej w Kąkolewicach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
niezabudowanej w Budzyniu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Integracji
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany granic sołectw z terenu Gminy
Budzyń.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzekiniec.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Budzyń.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dziewoklucz.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kąkolewice.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ostrówki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w 2010 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Budzyń
do kategorii dróg gminnych.

-221. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na
2009 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę drogi gminnej
na Os. Piaski w Budzyniu.
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
24. Wolne głosy i wnioski.
25. Zakończenie obrad.
-------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXV 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 przedstawił informację z realizacji
wniosków zgłoszonych na ostatniej Sesji Rady Gminy .
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 2 do
protokołu.
Adn. 5
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji i postanowiono punkt
ten przenieść do punktu 24 – „ Wolne głosy i wnioski”.
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W tym punkcie ponownie głos zabrał Wójt Gminy przedstawiając
informację z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji Rady Gminy.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 3 do
protokołu.
Adn. 7
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 8
Następnie informację ze swojej działalności za okres od ostatniej Sesji
przedstawił Wójt Gminy.
Do przedstawionej 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 czerwca 2009 r. – jednogłośnie.
Adn. 10
Przewodniczący obrad w tym miejscu przedstawił pierwszy projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że projekt
uchwały dotyczy sprzedaży byłej drogi przebiegającej obecnie przez tereny
stanowiące własność p. Partyki i p. Kubackiego - od starej szkoły w
Kąkolewicach w kierunku CPN. Właściciele nieruchomości, przez które
przebiega droga wystąpili z wnioskiem o jej wykup. Jest ona położona na
gruntach o nr ew. 41/3 o pow. 2.293 m² i o nr ew. 41/2 o pow. 1.894 m².
Wójt poinformował, że wytyczona kiedyś droga jest już nieużyteczna i tzw.
ślepa, w związku z tym jej sprzedaż jest uzasadniona.
Również w tej sprawie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
powyższy projekt uchwały był omawiany na ostatnim posiedzeniu Komisji,
gdzie otrzymał akceptację radnych.
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uwag , w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXV/226/2009 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
nabycia nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działka położona przy
ul. Akacjowej w Budzyniu, o nr ewid. 1000/19 o pow. 0,0210 ha, będąca
własnością nieżyjącej p. Korzyńskiej, stanowi teren dróg dojazdowych.
Ponieważ gmina zgodnie z powyższym planem musi zapewnić dojazd do
posesji na terenie danej ulicy, dlatego celowe jest jej wykupienie od obecnego
spadkobiercy p. Korzyńskiej, na mienie komunalne Gminy.
Również w tej sprawie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
powyższy projekt uchwały był omawiany na ostatnim posiedzeniu Komisji,
gdzie otrzymał akceptację radnych.
Po omówieniu powyższego projektu uchwały radni nie zgłosili uwag i wyrazili
zgodę na nabycie na własność Gminy Budzyń wymienionej działki.
W związku z tym przystąpiono do głosowania, w wyniku którego podjęto
uchwałę Nr XXV/227/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie nabycia
nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Budzyń na lata 2009-2020.
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który poinformował, że do zadań
obowiązkowych Gminy należy opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania
problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
programów przeciwdziałania narkomanii.
Wójt poinformował , że Strategia taka została opracowana przez pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu, w oparciu o dane
zgromadzone z różnych instytucji oraz dane statystyczne Ośrodka. Następnie
Wójt przedstawił zawarte w niej problemy społeczne dot. Gminy Budzyń.
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Gminy Budzyń Wójt poinformował, że głównym celem jej opracowania i
realizacji jest integracja osób i rodzin ze środowisk szczególnego ryzyka,
zapobieganie wykluczeniu społecznemu, zapewnienie dostępu do pracy,
zasobów, praw, dóbr i usług dla wszystkich mieszkańców Gminy. Dokument
taki daje również możliwość ubiegania się o środki unijne na realizację zadań
związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych w gminie Budzyń.
Radny p. Kazimierz Cembrowicz zwrócił się do Wójta z propozycją
wynagrodzenia pracowników GOPS- u, które opracowały omawianą Strategię.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z
czym przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XXV/228/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia Strategii Integracji
i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Budzyń na lata 2009-2020 –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił następny punkt obrad dot. zmiany
granic sołectw z terenu Gminy Budzyń.
Szczegółowo temat ten omówił Wójt Gminy, przedstawiając dokumentację w
sprawie konsultacji z mieszkańcami sołectw: Budzyń, Brzekiniec,
Dziewoklucz, Kąkolewice i Ostrówki, odnośnie zmiany przebiegu granic w
tych sołectwach.
Całość dokumentacji w tej sprawie stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Następnie Wójt przypomniał , że na ostatniej Sesji Rady Gminy zostały przyjęte
statuty sołectw w naszej gminie, oprócz statutów pięciu sołectw wymienionych
powyższej, ze względu na nieuregulowane sprawy ich granic.
W dniu dzisiejszym, w wyniku ostatecznego uregulowania spraw geodezyjnych
przedstawiony jest do uchwalenia projekt uchwały w sprawie zmiany granic
sołectwa Budzyń, Brzekiniec, Dziewoklucz, Kąkolewice i Ostrówki.
Wójt następnie szczegółowo omówił projekt uchwały, informując o szczegółach
zmian w granicach sołectw, poprzez przyłączenie lub odłączenie danego
obszaru, przedstawiając nr ewidencyjny tego obszaru oraz jego powierzchnię.
Na zakończenie Wójt podsumował powyższy projekt uchwały, stwierdzając, że
jego podjęcie jest usankcjonowaniem istniejącego już stanu rzeczy i nie wiąże
się z koniecznością przemeldowania się mieszkańców wymienionych sołectw.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXV/229/2009 Rady Gminy Budzyń
w sprawie zmiany granic sołectwa Budzyń, Brzekiniec, Dziewoklucz,
Kąkolewice i Ostrówki – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
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Nawiązując do poprzedniego punktu obrad Przewodniczący obrad
przedstawił pięć kolejnych projektów uchwał w sprawie:
- uchwalenia statutu sołectwa Brzekiniec,
- uchwalenia statutu sołectwa Budzyń,
- uchwalenia statutu sołectwa Dziewoklucz,
- uchwalenia statutu sołectwa Kąkolewice,
- uchwalenia statutu sołectwa Ostrówki.
Szczegółowo powyższe projekty uchwał omówił Wójt Gminy, przypominając,
że dotychczasowe statuty wymienionych sołectw były uaktualniane wiele lat
temu. Ponieważ od tego czasu zmieniła się podstawa prawna oraz niektóre
zapisy w statucie, konieczne jest dokonanie uaktualnienia i dostosowanie ich
do stanu faktycznego. Wójt poinformował, że wymienione projekty statutów
były omawiane i konsultowane na Zebraniach wiejskich poszczególnych
sołectw oraz konsultowane zmiany ich granic, otrzymując akceptację
mieszkańców. Wójt przypomniał, że na ostatniej Sesji uchwalonych zostało już
osiem statutów sołectw, natomiast wymienione w dniu dzisiejszym wymagały
geodezyjnego uregulowania ich granic. Ponieważ stan geodezyjny granic
powyższych sołectw został wyjaśniony, w dniu dzisiejszym przedstawia się do
uchwalenia ich statuty.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto następujące uchwały:
- Uchwałę Nr XXV/230/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie uchwalenia
statutu sołectwa Brzekiniec – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu;
- Uchwałę Nr XXV/231/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie uchwalenia
statutu sołectwa Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu;
- Uchwałę Nr XXV/232/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie uchwalenia
statutu sołectwa Dziewoklucz – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu;
- Uchwałę Nr XXV/233/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie uchwalenia
statutu sołectwa Kąkolewice – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu;
- Uchwałę Nr XXV/234/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie uchwalenia
statutu sołectwa Ostrówki – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu;.
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Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzyń na rok 2010
środków stanowiących fundusz sołecki.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że ustawa o
funduszu sołeckim dała Radzie Gminy możliwość zdecydowania, w terminie do
końca czerwca br., o wyodrębnieniu z budżetu Gminy środków na fundusz
sołecki. Wójt poinformował, że środki takie byłyby tworzone na podstawie
algorytmu mieszkańców, a nie na podstawie dochodów z tytułu podatków w
sołectwach. Zdaniem Wójta, utworzenie funduszu sołeckiego daje, zwłaszcza
mniejszym sołectwom, możliwość ich szybszego rozwoju.
Uchwała w powyższej sprawie jest aktualna tylko na dany rok budżetowy, w
którym wyodrębnia się fundusz sołecki, w związku z czym musi być co roku
odnawiana. Po podjęciu stosownej uchwały gmina może liczyć na zwrot
środków na powyższy cel z budżetu Państwa.
Wójt w tym miejscu poinformował, że temat funduszu sołeckiego był omawiany
na naradzie sołtysów, gdzie po szczegółowym omówieniu zasad jego
funkcjonowania uzyskał pełną akceptację sołtysów.
W tym miejscu głos zabrał radny p. Tadeusz Grochowalski, który zwrócił się z
pytaniem, czy niewykorzystane przez dane sołectwo środki z funduszu
sołeckiego mogą przejść na rok przyszły.
Wójt odpowiedział, że jest to możliwe tylko w przypadku rozpoczęcia zadania
inwestycyjnego i nie zrealizowania go do końca danego roku budżetowego.
Radny p. Józef Kasperczak stwierdził, że poprzez utworzenie funduszu
sołeckiego wzrośnie odpowiedzialność sołtysów za prawidłową realizację
zadań w sołectwach.
Radni pozytywnie ustosunkowali się do przedstawionego projektu uchwały, w
związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXV/235/2009 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzyń na
rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zaliczenia dróg na terenie Gminy Budzyń do kategorii dróg gminnych.
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy informując, że podjęcie powyższej
uchwały jest niezbędne w celu otrzymania dofinansowania na przebudowę drogi
na Os. Cechowym w Budzyniu, gdyż Gmina może otrzymać dofinansowanie
tylko na drogi gminne. W związku z tym konieczne jest uchwalenie korekty w
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uchwały w tej sprawie musi uzyskać pozytywną opinię Zarządu Powiatu
Chodzieskiego, którą Gmina uzyskała w dniu 26 czerwca 2009 r. Natomiast po
uchwaleniu uchwała podlega jeszcze zatwierdzeniu na posiedzeniu Zarządu
Wojewódzkiego.
Wójt poinformował, że wszystkie te dokumenty są niezbędne, aby Gmina mogła
ubiegać się o dofinansowanie do remontu wymienionej wcześniej drogi.
Radni dyskutowali na temat remontów dróg na terenie Gminy.
Pozytywna opinia Zarządu Powiatu Chodzieskiego w sprawie zaliczenia dróg na
terenie Gminy Budzyń do kategorii dróg gminnych stanowi zał. Nr 16 do
protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania, w
wyniku którego podjęto uchwałę Nr XXV/236/2009 Rady Gminy Budzyń w
sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Budzyń do kategorii dróg gminnych –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
Adn. 21
Przewodniczący obrad przedstawił następny 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 :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie o
zwiększeniu planu dotacji celowych, w następujących kwotach :
- 748.700,- zł. z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Kąkolewice –
Budzyń oraz 19.820,- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
podręczników dla uczniów,
- w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących zwiększono
dochody Gminy o kwotę 312.500,- zł. z następujących tytułów:
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości - 10.000,- zł.,
- pozostałe odsetki – 2.200,- zł.
- wpływy z różnych dochodów – 4.100,- zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych
źródeł – 295.400,- zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości – wpływy ze zwrotu świadczeń
rodzinnych – 800,- zł.
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długoterminowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na
finansowanie inwestycji pn. przebudowa drogi gminnej w Budzyniu Os. Piaski,
- zmniejszono przychody budżetu o kwotę 748.700,- zł. o kwotę przyznanej
dotacji celowej.
W związku z powyższym wszystkie środki przeznacza się na realizację
następujących zadań :
- transport i łączność – drogi publiczne gminne – 500.000,- zł.
- administracja publiczna – urzędy gmin – 14.150,- zł.
- administracja publiczna – pozostała działalność – 7.500,- zł.
- bezpieczeństwo publiczne – ochotnicze straże pożarne – 12.000,- zł.
- oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – 115.000,- zł.
- oświata i wychowanie – przedszkola – 135.000,- zł.
- pomoc społeczna – 850,- zł.
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby – 28.000,- 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 1.081.020,- zł., w wyniku
czego dochody Gminy ogółem wynoszą: 23.405.886,- zł., również zwiększa się
wydatki w budżecie Gminy na 2009 r. o kwotę 832.320,- zł. , w wyniku czego
wydatki ogółem wynoszą: 25.645.654,- zł. Deficyt budżetu wynosi
2.239.768,- zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z
czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXV/237/2009 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 18 do protokołu.
Adn. 22
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego ze środków
„Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej”.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, przypominając, że w
budżecie Gminy planowane jest zadanie inwestycyjne pod nazwą –
„Przebudowa drogi gminnej Nr 201547P Budzyń Os. Piaski „. Aby można było
w pełni zrealizować to zadanie niezbędne jest uzyskanie dodatkowych środków
w formie kredytu długoterminowego do kwoty 500.000,- zł., ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

- 10 Następnie Wójt przedstawił zasady spłaty kredyty, informując, że:
- oprocentowanie kredytu wynosi 0,96 stopy redyskonta weksli NBP w danym
okresie czasu, nie niższe niż 4 % w stosunku rocznym od kwoty
wykorzystanego kredytu,
- prowizja za udzielenie kredytu wynosi do 2% kwoty kredytu,
- spłata kredytu nastąpi z dochodów z podatków i opłat lokalnych w ratach
kwartalnych do 5 lat , z karencją spłaty rat kapitałowych nie dłuższą niż 12
miesięcy od daty postawienia środków do dyspozycji kredytobiorcy,
- odsetki od udzielonego kredytu regulowane będą na bieżąco.
Po przedstawieniu zasad spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu Wójt
poinformował, że po szczegółowym rozeznaniu sytuacji z p. Skarbnik uznano,
że Gmina Budzyń znajduje się na przyzwoitym poziomie kredytowania.
Radni wyrazili akceptację odnośnie konieczności zaciągnięcia kredytu na
realizację powyższego zadania, w związku z tym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXV/238/2009 Rady Gminy Budzyń
w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego ze środków
„Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 19 do protokołu.
Adn. 23
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który poinformował, że w
okresie zmian ustrojowych została powołana Komisja Inwentaryzacyjna do
przeprowadzenia procesu komunalizacji mienia położonego na terenie naszej
Gminy. Ponieważ Komisja w tamtym czasie nie uregulowała jeszcze spraw
gruntowych, poprzez komunalizację nieruchomości stanowiących między
innymi drogi, dlatego obecnie
staje się niezbędne powołanie Komisji
Inwentaryzacyjnej w uaktualnionym składzie.
Komisja będzie przygotowywać dokumentację niezbędną do przyjęcia na
własność Gminy, poprzez stosowną decyzję Wojewody Wielkopolskiego
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
Następnie Wójt przedstawił proponowany skład Komisji :
- Józef Kasperczak – przewodniczący Komisji,
- Tadeusz Grochowalski – zastępca przewodniczącego,
- Lidia Kasperczak – członek,
- Przemysław Łasecki – członek
Radni zaakceptowali nowy skład Komisji Inwentaryzacyjnej , w związku z tym
przystąpiono do głosowania.

- 10W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXV/239/2009 Rady Gminy Budzyń
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 20 do protokołu.
Adn. 24
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radny p. Zenon Nowicki, który zwrócił uwagę na konieczność naprawy
placu zabaw przy Os. Kwiatowym w Budzyniu.
Wójt przyjął powyższą uwagę do wiadomości .
- Radny p. Zenon Nowicki zwrócił również uwagę na konieczność wycięcia
drzew zniszczonych po wichurach i posadzenia w tym miejscu nowych.
Wójt odpowiedział, że sprawa wycięcia i posadzenia nowych drzew została już
zgłoszona do Zarządy Dróg, w związku z tym prawdopodobnie w okresie
jesieni prace takie zostaną na terenie naszej Gminy wykonane.
- Radna p. Irena Jankowska, która wnioskowała o ustawienie – wykonanie
barier ochronnych na zakręcie drogi powiatowej Nr 1487 P, biegnącej z
Bukowca do Sokołowa Budzyńskiego, w rejonie zabudowań p. Rucińskiego,
gdzie pod drogą przepływa rów melioracyjny, gdyż stanowi niebezpieczeństwo
dla przejeżdżających tam pojazdów.
Wójt przyjął powyższy wniosek do realizacji .
Adn. 25
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady Gminy
p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za udział w obradach i zakończył
kolejną XXV zwyczajną Sesję Rady Gminy Budzyń.
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