P R O T O K O Ł Nr XXVI/2009
=====================================
z XXVI Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 28 września 2009r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 17ºº do godz. 19ºº.
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
- Skarbnik Gminy
- Radny Powiatowy
- Przedstawiciel Izby Rolniczej

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Bogusław Gniła,
- p. Honorata Lisiecka,
- p. Eugeniusz Koczorowski,
- 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 radnych.
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. Przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. , w tym:
- informacja Wójta Gminy z przebiegu wykonania budżetu Gminy za
I półrocze 2009 r.,
- opinia RIO o przedstawionej przez Gminę Budzyń informacji z
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych Gminy tj.:
- w sprawie nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na tereny
komunikacji publicznej / rejon ul. Rogozińskiej i Strażackiej/,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej w
Sokołowie Budzyńskim.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Budzyń o wspólnej
realizacji projektu „ Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”.

-213. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
na 2009 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi
Chodzieskiemu.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie obrad.
-------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXVI 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 uwagę zgłosiła radna p. Irena Jankowska, która na
ostatniej Sesji zgłosiła wniosek, którego realizację omawiał Wójt.
W/w stwierdziła, że zgłoszony problem dotyczący naprawy cieku wodnego nie
został zrealizowany prawidłowo, w związku z czym nadal istnieje potrzeba jego
zabezpieczenia.
Wójt przyjął uwagę do wiadomości.
Powyższa informacja stanowi zał. Nr 2 do protokołu.
Adn. 5
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji i postanowiono punkt
ten przenieść do punktu 15 – „ 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 29 czerwca 2009 r. – jednogłośnie.
Adn. 10
W tym punkcie Przewodniczący obrad poprosił Wójta Gminy Budzyń o
przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń oraz
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze
2009 r.
Wójt Gminy omówił powyższą informację, ujętą w Zarządzeniu Nr 420/2009
Wójta Gminy Budzyń z dnia 10 sierpnia 2009r., stwierdzając,
że
prawdopodobnie zakładany poziom dochodów na 2009 r. nie zostanie do końca
roku zrealizowany. Wójt wyjaśnił, że zła sytuacja w realizacji dochodów jest
wynikiem prowadzonej polityki finansowej państwa i będzie miała wpływ na
konieczność prowadzenia bardzo ostrożnej gospodarki finansowej w naszej
gminie.
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omówienia zapisów przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń i planu
finansowego instytucji kultury za I półrocze 2009 r., a w szczególności
wykonanie dochodów i wydatków budżetowych.
W/w przypomniała, że budżet Gminy na 2009 r. po stronie dochodów został
skalkulowany, po zmianach w ciągu I półrocza – na kwotę 23.405.886,- zł.,
natomiast jego realizacja na koniec I półrocza 2009 r. na dzień 30 czerwca br.
wynosi 13.728.096,24 zł. , budżet po stronie wydatków , po zmianach w ciągu I
półrocza 2009 r. został skalkulowany na kwotę 24.961.415,- zł., natomiast jego
realizacja na koniec I półrocza 2009 r. na dzień 30 czerwca br. wynosi
9.128.503,72 zł.
Różnica między dochodami uzyskanymi w I półroczu 2009 r. a zrealizowanymi
wydatkami wynosi 4.599.592,52 zł. na plus.
Następnie p. Skarbnik przypomniała, że planowane na 2009 r. wydatki
inwestycyjne wynoszą 8.642.400,- zł. natomiast zrealizowane na dzień
30 czerwca br. wynoszą 854.726,73 zł. , co stanowi niecałe 10% w stosunku do
planu. P. Skarbnik podsumowała powyższą informację stwierdzając, że
prawdopodobnie planowane wydatki inwestycyjne nie zostaną zrealizowane do
końca roku 2009.
Po omówieniu pierwszej części informacji p. Skarbnik przystąpiła do
omówienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
kultury za I półrocze 2009 r. W/w poinformowała, że plan ten składa się z
planu przychodów i planu kosztów.
I tak : przychody i koszty po stronie planu na dzień 30.06.2009 r. wynoszą
602.600,- zł. , natomiast po stronie wykonania wynoszą :
- przychody : 367.338,45 zł. natomiast koszty : 353.754,48 zł., co stanowi
około 60 % wykonanego plany przychodów i kosztów.
Pani Skarbnik podsumowała przedstawioną informację stwierdzając, że na
podstawie przedstawionych kwot prawdopodobne wykonanie budżetu Gminy
Budzyń na koniec 2009 r. nie będzie 100 %.
Po przedstawieniu i szczegółowym omówieniu powyższej informacji głos
zabrał Przewodniczący obrad przedstawiając uchwałę Nr SO-0953/1/15/Pi/2009
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
26 sierpnia 2009 r. wyrażającą pozytywną opinię o przedłożonej przez Gminę
Budzyń informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 r.
Radni, po wysłuchaniu powyższego, przyjęli informację o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Budzyń oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego instytucji kultury za I półrocze 2009 r., nie zgłaszając do niej
uwag.
Opinia RIO wraz z powyższą informacją stanowią odpowiednio zał. Nr 5 i 6 do
protokołu.
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Przewodniczący obrad w tym miejscu przystąpił do przedstawienia
projektów uchwał majątkowych Gminy.
1/ W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, informując, że projekt uchwały
dotyczy nabycia na własność Gminy dwóch działek o nr ewid. 1006/9 o pow.
0,0262 ha oraz o nr ewid. 1006/3 o pow. 0,0200 ha położonych w obrębie ulic
Strażackiej i Rogozińskiej, stanowiących własność osoby fizycznej. Działki te,
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowią
tereny komunikacji publicznej. Obecnie właściciel działek stwarza problemy w
przejęciu ich na mienie komunalne, natomiast w okresie wyłożenia planu do
publicznej
wiadomości, przeznaczenie powyższych działek nie zostało
zakwestionowane, jak również nie złożono do planu żadnych zastrzeżeń.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że jeżeli nie uda
się przeprowadzić pozytywnych rozmów negocjacyjnych z właścicielem
działek w sprawie ich wykupu, to sprawa zostanie przekazana do Starosty
Chodzieskiego, celem wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego.
Wójt przypomniał, że działki położone są w ciągu planowanej drogi publicznej,
która jest celem publicznym i tym samym stanowi część nowej ulicy Parkowej
w Budzyniu.
Przewodniczący Komisji na zakończenie tego tematu poinformował, że Komisja
wyraziła akceptację odnośnie dalszego prowadzenia tej sprawy.
Ponieważ nie zgłoszono uwag radni przystąpili do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI/240/2009 Rady Gminy
Budzyń w sprawie nabycia nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała ta stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
2/ Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Również ten projekt uchwały szczegółowo omówił Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, informując, że
nastąpiło zainteresowaniem nabyciem 10 działek budowlanych, o nr
ewidencyjnych: 2249/1, 2249/2, 2249/3, 2249/5, 2249/6, 2249/7, 2249/8,
2249/9, 2249/10, 2249/11, 2249/12, położonych w obrębie byłej szkółki leśnej,
w rejonie ul. Leśnej w Budzyniu. W/w przypomniał, że zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki te stanowią
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przewodniczący Komisji poinformował, że radni na ostatnim posiedzeniu
Komisji zaopiniowali pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ponieważ nie zgłoszono uwag, radni przystąpili do głosowania.
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Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
3/ Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Również ten projekt uchwały szczegółowo omówił Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, informując, że
nastąpiło zainteresowanie nabyciem działek położonych naprzeciw byłej
siedziby szkółki leśnej przy ul. Leśnej w Budzyniu. W/w przypomniał, że
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wytyczono w
tym miejscu 6 działek, o nr ewidencyjnych : 2261, 2260, 2259, 2258/2, 2251,
2250, które stanowią tereny z przeznaczeniem na poszerzenie sąsiednich
nieruchomości. I właśnie wykupem tych działek zainteresowane są osoby
fizyczne, będące właścicielami nieruchomości sąsiednich, przylegających do
tych działek. Przewodniczący Komisji poinformował, że radni na ostatnim
posiedzeniu Komisji zaakceptowali sprzedaż tych działek jako całości, aby nie
trzeba było podejmować każdorazowo odrębnej uchwały przy sprzedaży
poszczególnej działki.
Radni po wysłuchaniu powyższego nie zgłosili uwag, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI/242/2009 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
4/ Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały majątkowej, w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Także ten projekt uchwały szczegółowo omówił Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, informując, że w
obrębie Sokołowa Budzyńskiego nastąpiło zainteresowanie wykupem dwóch
działek o nr ewid. 234 i 245/3, ze strony właścicieli sąsiednich nieruchomości.
Pierwsza działka, o pow. 3.100m ² dotyczy terenów rolnych położonych za
gruntami p. Miastkowskiego, który wnioskował o ich wykup. Druga działka o
pow. 256 m² położona jest w obrębie zaplecza budynku sklepowomieszkalnego p.p. Kałużnych, którzy wnioskowali o wykup tej działki, celem
poszerzenia wjazdu na swoją nieruchomość.
Przewodniczący Komisji poinformował, że członkowie Komisji wyrazili
akceptację w sprawie sprzedaży wymienionych działek.
Ponieważ nie zgłoszono uwag, radni przystąpili do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI/243/2009 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała ta stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
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Przewodniczący obrad w tym miejscu przedstawił projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy
Województwem Wielkopolskim a Gminą Budzyń o wspólnej realizacji projektu
„Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie
województwa wielkopolskiego”.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który omówił projekt Fundacji Edukacji
Ekonomicznej, pilotowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, pn.
„Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie
województwa wielkopolskiego”. Wójt poinformował, że celem tego projektu
jest uzyskanie unijnych środków, umożliwiających dostęp do internetu
pewnym grupom społecznym naszego województwa, które z powodu trudnej
sytuacji materialnej lub niepełnosprawności nie mają takich możliwości, a
spełniają kryteria dochodowości ujęte w projekcie. W ramach powyższego
projektu nasza Gmina otrzymałaby 15 komputerów. Rolą Gminy byłoby
znalezienie 15 beneficjentów, którzy spełnialiby wszystkie kryteria pozwalające
uczestniczyć w przedsięwzięciu. Udział naszej Gminy w tym projekcie, to
finansowanie opłat za Internet, w wysokości 415, - zł. rocznie, w przeliczeniu
na 1 gospodarstwo domowe. Okres realizacji programu wynosi 3 lata, jednakże
musi on być utrzymywany
przez kolejne 5 lat. Wójt poinformował , że
wyrażenie zgody na zawarcie powyższego porozumienia jest pierwszym
krokiem w realizacji omawianego projektu.
Opis projektu omawianego przez Wójta stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że powyższy temat był
omawiany na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał pełną akceptację radnych.
Ponieważ nie zgłoszono uwag, radni przystąpili do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI/244/2009 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy
Województwem Wielkopolskim a Gminą Budzyń o wspólnej realizacji projektu
„Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie
województwa wielkopolskiego”. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 13

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
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fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia o
zmniejszeniu planu dotacji celowych w łącznej kwocie 382.669,- zł. oraz
zwiększeniu planu dotacji celowych w łącznej kwocie 29.328,- zł.
oraz zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 15.587,- zł.,
- Gmina Budzyń podpisała umowę na udzielenie dofinansowania ze środków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Chodzieży na kwotę 25.000,- zł. na dofinansowanie rekultywacji składowiska
odpadów w Budzyniu- Łucjanowie,
- w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących zwiększono dochody
Gminy o kwotę 63.578,- zł. z następujących tytułów :
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wpłaty
mieszkańców w wysokości 2.000,- zł.,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 30.000,- zł.,
- odsetki –w wysokości 23.500,- zł.,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- wpłata z
Gminy Miejskiej Wągrowiec w wysokości 3.382,- zł.,
- dochody ze zbycia praw majątkowych – zbycie udziałów w wysokości
4.696,- zł.,
- zmniejszono przychody budżetu o kwotę 50.000,- zł. , ze względu na uzyskaną
pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w
Budzyniu,
w związku z powyższym wszystkie środki przeznacza się na realizację :
- gospodarki mieszkaniowej- gospodarki nieruchomościami i gruntami, w
wysokości 30.000,- zł.,
- bezpieczeństwa publicznego, poprzez wpłatę na zakup samochodu dla
Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży, w wysokości 3.500,- zł.,
- bezpieczeństwa publicznego, na ochotnicze straże pożarne , w wysokości
10.000,- zł. ,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska , poprzez oświetlenie ulic,
placów i dróg w wysokości 20.078,- 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 zmniejsza
się dochody w budżecie Gminy na 2009 r. o kwotę 264.763,- zł., w wyniku
czego dochody Gminy ogółem wynoszą: 23.154.389,- zł., również zmniejsza się
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wydatki ogółem wynoszą: 25.344.157,- zł. Deficyt budżetu wynosi
2.189.768,- zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z
czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI/245/2009 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 r. –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, proponując wesprzeć
finansowo, do wysokości 400 tys. zł. powiat chodzieski z przeznaczeniem na
współfinansowanie remontów dróg powiatowych. Wójt poinformował, że
partnerstwo w realizacji zadań gospodarczych jest wysoko oceniane przy
staraniu się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. W związku z tym
dzisiejsza propozycja dofinansowania powiatu może mieć pozytywny wpływ w
przyszłości, przy składaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji z Unii
Europejskiej.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI/246/2009 Rady Gminy
Budzyń w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 15
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Przewodniczący obrad, który przedstawił pismo Wojewody Wielkopolskiego,
informujące, że Wójt Gminy p. Marcin Sokołowski oraz Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki złożyli swoje oświadczenia majątkowe w terminie i
nie stwierdzono w nich nieprawidłowości.
Pismo to stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
- Radny p. Wojciech Szejner wnioskował o naprawę nawierzchni drogi
powiatowej 1485 Stróżewo - Prosna, w szczególności na odcinku drogi
pomiędzy Ostrówkami a Prosną, na wysokości zabudowań radnego.

- 10 - Radny wnioskował również o podcięcie korzeni drzew rosnących przy w/w
drodze, gdyż wrastają pod drogą i niszczą jej nawierzchnię.
- Radny p. Wojciech Szejner prosił o rozważenie możliwości pozostawienia do
dyspozycji sołtysów równiarek, tak aby sołectwa mogły z nich korzystać
przynajmniej kilka razy w roku.
- Radna p. Irena Jankowska, wnioskowała o odkrzaczenie poboczy drogi
powiatowej Nr 1487 P Bukowiec-Sokołowo Budzyńskie, szczególnie na
odcinku drogi od PKP w kierunku Sokołowa i na trasie od Sokołowa w kierunku
Bukowca.
- Radna również ponowiła wniosek o naprawę cieku wodnego, poprzez
wykonanie barier ochronnych na zakręcie drogi powiatowej Nr 1487 P ,
biegnącej z Bukowca do Sokołowa Budzyńskiego, w rejonie zabudowań
p. Rucińskiego, gdyż wniosek ten nie został w pełni zrealizowany.
- Radny p. Jerzy Koszny wnioskował o ustawienie znaku ograniczającego
poruszanie się na drodze powiatowej Nr 1489 P Brzekiniec-Nowe Brzeźno
pojazdów o masie całkowitej powyżej 12 t.
- Radny p. Józef Kasperczak wnioskował o oznakowanie ulic w obrębie
ul. Wielkopolskiej, tj. ulic : Klonowej, Akacjowej i Parkowej.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz poruszył sprawę składowania materiałów
budowlanych przez firmę Mad-Dom w miejscu niefortunnym dla
bezpieczeństwa osób i pojazdów poruszających się drogą przy przystanku PKS.
Wójt zaproponował, aby poruszony przez radnego temat rozpatrzeć na jednej z
posiedzeń Komisji Rady Gminy.
- Radny zwrócił się do Wójta z pytaniem odnośnie dalszego prowadzenia
sprawy zakładania we wsi Dziewoklucz światłowodów, co prawdopodobnie
poprawiłoby dostęp do internetu dla mieszkańców tej miejscowości.
Wójt odpowiedział, że Telekomunikacja odstąpiła od realizacji tego zadania,
prawdopodobnie ze względów ekonomicznych.
- Radny p. Józef Kasperczak prosił o zwrócenie uwagi na pojazdy wjeżdżające
na teren zielony przy solarium na ul. Rynkowej, gdy parking obok jest
zapełniony.
- Radny prosił o przegłosowanie sprawy godzin obradowania Rady Gminy,
wnioskując, aby Sesje odbywały się w godzinach przedpołudniowych.
Radni wniosek ten przyjęli stosunkiem głosów „za” – 10 radnych, „przeciw” –
2 radnych, „wstrzymało się od głosu” – 3 radnych.

Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy, który zaprosił radnych na wyjazd na
koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, który odbędzie się w dniu 9
października br. w Pile.
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Adn. 16
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za udział w obradach
i zakończył kolejną XXVI zwyczajną Sesję Rady Gminy Budzyń.

Protokołowała :
/Damiana Jezierska/
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogdan Łasecki

