P R O T O K O Ł Nr XXVII/2009
=====================================
z XXVII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 12 listopada
2009r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 13ºº do godz. 16ºº.
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
- p. Marcin Sokołowski,
- Sekretarz Gminy
- p. Bogusław Gniła,
- Skarbnik Gminy
- p. Honorata Lisiecka,
- Radny Powiatowy
- p. Eugeniusz Koczorowski,
- Przedstawiciel Izby Rolniczej
- p. Paweł Szafranek,
- sołtys wsi Dziewoklucz
- p. Marzena Walczak,
- sołtys wsi Brzekiniec
- p. Ludwik Soloch,
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Budzyniu - p. Stanisław Krumplewski,
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyszynach - p. Ewa Urbańczyk,
- Dyrektor Gimnazjum
- p. Teresa Krótka.
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. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie
Budzyń w roku szkolnym 2008/2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej i sposobu jej pobierania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
oraz wprowadzenia zwolnień z tego tytułu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006-2012.

-216. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
na 2009 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia środków funduszu sołeckiego w
budżecie Gminy Budzyń na 2010 rok.
18. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych, w
tym przez :
- Przewodniczącego Rady Gminy,
- Wójta Gminy Budzyń,
- radnych Rady Gminy,
- pracowników samorządowych.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zakończenie obrad.
-------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXVII 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 nie zgłoszono uwag i stanowi ona zał. Nr 2 do
protokołu.
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W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji i postanowiono punkt
ten przenieść do punktu 19 – „ 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 radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 3 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 4 do
protokołu.
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 5 do
protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie radni przyjęli protokół z ostatniej Sesji Rady Gminy
Budzyń z dnia 28 września 2009 r. – jednogłośnie.
Adn. 10
Przewodniczący obrad poinformował, że w tym punkcie zostanie
omówiony stan realizacji zadań oświatowych w gminie Budzyń w roku
szkolnym 2008/2009.
Na wstępie głos zabrał Wójt Gminy, przedstawiając ogólne informacje o
organizacji sieci szkół i przedszkoli w gminie, w tym: dane dotyczące liczby
uczniów i oddziałów, dowożenie uczniów do szkół, strukturę zatrudnienia kadry
pedagogicznej w etatach, stypendia szkolne. Szczegółowe dane na powyższy
temat zawarte są w załączniku Nr 6 do protokołu.
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1/ Dyrektor Szkoły Podstawowej w Budzyniu p. Stanisław Krumplewski, który
na wstępie poinformował o sprawach bieżących szkoły oraz o problemach, które
wynikają z codziennej pracy placówki. W/w poinformował również o
podejmowanych przez placówkę działaniach dydaktycznych, wykraczających
poza ramy obowiązujących zajęć szkolnych.
Po przedstawieniu ogólnych spraw dot. placówki Dyrektor Szkoły szczegółowo
omówił informację o wynikach sprawdzianu szóstoklasisty w Szkole
Podstawowej w Budzyniu w roku szkolnym 2008/2009.
Informacja ta stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
2/ Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyszynach p. Ewa Urbańczyk, która na
wstępie przedstawiła ogólną statystykę swojej szkoły, a także problemy bieżące.
Następnie w/w przystąpiła do szczegółowego omówienia informacji o wynikach
sprawdzianu szóstoklasisty w Szkole Podstawowej w Wyszynach w roku
szkolnym 2008/2009.
Informacja w powyższej sprawie stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
3/ Dyrektor Gimnazjum w Budzyniu p. Teresa Krótka, która wzorem
poprzedników przedstawiła na wstępie statystykę swojej placówki, a także
poinformowała o bieżących problemach szkoły.
Następnie p. Dyrektor przystąpiła do szczegółowego omówienia informacji o
wynikach egzaminu gimnazjalnego klas trzecich w roku szkolnym 2008/2009.
Powyższa informacja stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Przedstawione informacje o wynikach nauczania w poszczególnych szkołach
podsumował Wójt Gminy, stwierdzając, że informacje te przedstawiają średnią
matematyczną , jednakże wyniki nie zawsze są adekwatne do faktycznej
wiedzy uczniów. W tym miejscu Wójt podziękował wszystkim nauczycielom i
pracownikom oświaty za swoją pracę.
Po zakończeniu tego punktu obrad głos zabrał Prezes OSP Brzekiniec
p. Ludwik Soloch, który podziękował Wójtowi i radnym za dofinansowanie do
zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Brzekiniec. Następnie
wszyscy obecni na Sesji dokonali oględzin wspomnianego pojazdu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przystąpił do przedstawienia pierwszego projektu
uchwały dot. stawek podatków lokalnych na 2010 r. w sprawie stawek opłaty
targowej oraz sposobu jej pobierania.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
powyższy projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji, na której
Wójt przypomniał, że obecne stawki funkcjonują już bez zmian od kilku lat.
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podwyżki stawek opłaty targowej w wysokości : 15,- zł. przy sprzedaży z
samochodu, przyczepy, wozu konnego, straganu oraz 8,- zł. od pozostałej
sprzedaży tj. z ręki, kosza, roweru, wózka konnego, zostały zaopiniowane
jednogłośnie pozytywnie.
Radni nie zgłosili innych propozycji, w związku z czym przystąpiono do
głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVII/247/2009 Rady Gminy
Budzyń w sprawie stawek opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały podatkowej
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Również w tym punkcie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który szczegółowo omówił
przedstawiony projekt uchwały, informując, że został on również omówiony i
analizowany na posiedzeniu Komisji , gdzie uzyskał jednogłośnie pozytywną
opinię radnych. W/w poinformował, że proponowane stawki podatku od
środków transportowych są wyższe w stosunku do ubr. o około 3 %.
Radni po wysłuchaniu powyższego nie zgłosili innych propozycji , przyjmując
przedstawione propozycje stawek tego podatku wraz ze zwolnieniem z podatku
pojazdów wykorzystywanych do nieodpłatnego dowozu dzieci do szkół .
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego podjęto uchwałę w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – jednogłośnie.
Uchwała ta stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały podatkowej w
sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia
zwolnień z tego tytułu.
Ponownie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Finansów p. Józef Kasperczak, który szczegółowo omówił powyższy projekt
uchwały, informując, że był on również analizowany na posiedzeniu Komisji, na
której Wójt zaproponował 4% wzrost stawek tego podatku.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowane stawki podatku
na 2010 r. od 1m² powierzchni użytkowej wraz z opinią Komisji:
1/ od budynków mieszkalnych lub ich części:
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2/ od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej:
16,90zł. – radni zaproponowali zmniejszenie stawki do - 16,80 zł. , co zostało
przez Komisję zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie,
3/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:
- 9,20 zł., radni zaopiniowali pozytywnie przedstawioną propozycję,
4/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych:
- 2,20 zł., radni zaopiniowali pozytywnie przedstawioną propozycję,
5/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego:
-6,60zł., radni zaopiniowali pozytywnie przedstawioną propozycję,
6/ od pozostałych budynków lub ich części -3,92 zł., radni zaproponowali
zmniejszenie stawki do – 4,00 zł. , co zostało przez Komisję zaopiniowane
jednogłośnie pozytywnie,
7/ od budowli – 2% ich wartości, radni zaopiniowali pozytywnie przedstawioną
propozycję,
8/ od budowli związanych z działalnością gospodarczą w zakresie
dostarczania wody i odbioru nieczystości płynnych i stałych – 0,75 % ich
wartości, radni zaopiniowali pozytywnie przedstawioną propozycję,
9/ od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
– 0,77 zł., radni zaopiniowali pozytywnie przedstawioną propozycję,
10/ od gruntów nad jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych – 3,90 zł., radni zaopiniowali pozytywnie
przedstawioną propozycję,
11/ od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,37 zł., radni
zaopiniowali pozytywnie przedstawioną propozycję,
12/ od gruntów pozostałych – 0,23 zł. radni zaopiniowali pozytywnie
przedstawioną propozycję.
Przewodniczący Komisji przedstawił również zawarte w projekcie uchwały
ustawowe zwolnienia w podatku od nieruchomości, które uzyskały jednogłośną
akceptację Komisji.
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nieruchomości wraz z proponowanymi zmianami Przewodniczący obrad
poprosił radnych
o zgłaszanie ewentualnych innych propozycji , lub
przegłosowanie stawek zaproponowanych przez Komisję Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń.
Radni, po przeanalizowaniu przedstawionych propozycji stawek podatku od
nieruchomości wraz z proponowanymi przez Komisję zmianami nie zgłosili
innych propozycji , akceptując jednogłośnie wszystkie stawki podatku od
nieruchomości na 2010 r.
W związku z powyższym przystąpiono do głosowania, w wyniku którego
podjęto uchwałę Nr XXVII/249/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego tytułu –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy przypominając, że na terenie
Budzynia planowana jest, ze środków unijnych, budowa boiska sportowego
typu „Orlik”. Wymogi na budowę tego typu boiska spełnia teren położony w
Budzyniu na ul. Margonińskiej, o pow. 0,7351 ha, będący własnością
p. Marii Jabłońskiej. W związku z tym Wójt proponuje dokonać zamiany
gruntów pomiędzy Gminą a p. Marią Jabłońską. Wójt poinformował
jednocześnie , że przeprowadził już rozmowę w tej sprawie z właścicielem
nieruchomości, uzyskując jego akceptację.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVII/250/2009 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
inwestycyjnego na lata 2006-2012.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy przypominając, że na
podstawie załącznika do tej uchwały, stanowiącego wykaz zadań
inwestycyjnych do realizacji przez Gminę na lata 2006 – 2012, przygotowywane
są wnioski w sprawie otrzymania dofinansowania na konkretne zadanie
inwestycyjne.
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konieczności jego uaktualnienia, poprzez wykreślenie z programu zadań
inwestycyjnych, które zostały już zrealizowane.
Radni nie zgłosili uwag, stwierdzając konieczność uaktualnienia omawianego
programu.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego podjęto uchwałę
Nr XXVII/251/2009 Rady Gminy Budzyń zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006-2012 –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 16

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 złożyła wniosek o środki z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych na przebudowę-modernizację dróg gminnych i otrzymała środki w
wysokości 75.000,- zł. W związku z tym zmniejszono przychody budżetu o
kwotę 100.000,- zł. z tytułu kredytów.
- W związku z realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących zwiększono
dochody Gminy o kwotę 71.700,- zł. z następujących tytułów :
- wpływy z usług – 33.000,- zł.,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych –
PERON – 23.372,- zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 15.328,- zł.
W związku z powyższym wszystkie środki przeznacza się na realizację
następujących zadań :
- transport i łączność – drogi publiczne gminne – 20.000,- zł.,
- działalność usługowa – plany zagospodarowania przestrzennego – 5.000,- zł.,
- administracja publiczna – promocja jednostek samorządu terytorialnego –
4.000,- zł.,
- bezpieczeństwo publiczne – ochotnicze straże pożarne – 21.000,- zł.,
- oświata i wychowanie – 1.700,- zł.,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oczyszczanie miast i wsi –
10.000,- zł.,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja do instytucji kultury –
10.000,- zł.
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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 146.700,- zł., w wyniku
czego dochody Gminy ogółem wynoszą: 23.469.894,- zł., również zwiększa się
wydatki w budżecie Gminy na 2009 r. o kwotę 46.700,- zł. , w wyniku czego
wydatki ogółem wynoszą: 25.559.662,- zł. Deficyt budżetu wynosi
2.089.768,- zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z
czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVII/252/2009 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 r. –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 17

Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
zwiększenia środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Budzyń na
2010 rok.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że w dniu
22 września br. na zebraniu wiejskim wsi Budzyń mieszkańcy wsi podjęli
uchwałę w sprawie wniosku o zaplanowanie w budżecie Gminy Budzyń na
2010 r., w ramach funduszu sołeckiego, zadania dot. zakupu regałowej komory
chłodniczej na 4 trumny do kostnicy w Budzyniu. Ponieważ całkowity koszt
urządzenia wraz z montażem wyniesie około 40 tys. zł., z uwagi na zły stan
techniczny chłodni i związaną z tym konieczność poprawienia warunków
sanitarnych w kostnicy w Budzyniu Wójt stwierdził, że propozycja zwiększenia
środków funduszu sołeckiego wsi Budzyń o kwotę 35 tys. zł. jest w pełni
uzasadniona.
Radni również stwierdzili konieczność dokonania zwiększenia środków w
ramach funduszu sołeckiego wsi Budzyń, ze względu na ważny cel służący
dobru społecznemu.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego podjęto uchwałę
Nr XXVII/253/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie zwiększenia środków
funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Budzyń na 2010 rok- jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.

- 10 Adn. 18

W tym punkcie Przewodniczący obrad przystąpił do omówienia
informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych, przedstawiając w
związku z tym następujące pisma:
- pismo Wojewody Wielkopolskiego informujące o złożonych w terminie i bez
nieprawidłowości oświadczeniach majątkowych przez Wójta Gminy Budzyń
p. Marcina Sokołowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń
p. Bogdana Łaseckiego,
- pismo Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń informujące o złożonych
oświadczeniach majątkowych przez wszystkich radnych Rady Gminy Budzyń,
w których w/w nie stwierdził nieprawidłowości,
- pismo Wójta Gminy Budzyń informujące o złożonych oświadczeniach
majątkowych przez kierowników jednostek , w których w/w nie stwierdził
nieprawidłowości,
oraz pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chodzieży, informujące, że w
wyniku analizy oświadczeń stwierdzono u
trzech radnych pewne
nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach majątkowych.
Zbiór pism w sprawie oświadczeń majątkowych stanowi zał. Nr 17 do
protokołu.
Adn. 19

W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Przewodniczący obrad , który przedstawił następujące pisma :
- pismo Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Budzyniu w
sprawie prośby o zmianę cennika za korzystanie z hali sportowej przy
Gimnazjum w Budzyniu, poprzez ustalenie puli bezpłatnych godzin do
wykorzystania przez koła LZS.
Wójt zaproponował omówić powyższą kwestię na najbliższym posiedzeniu
Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy,
w celu wypracowania stanowiska w tej sprawie.
Pismo stanowi zał. Nr 18 do protokołu.
- pismo Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w sprawie
prośby o zwolnienie od podatku od nieruchomości w 2010 r. zajętych na cele
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Wójt poinformował, że zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych nie
ma możliwości zastosowania
podmiotowego zwolnienia z podatku od
nieruchomości, natomiast może być zastosowane tylko zwolnienie
indywidualne.
Pismo stanowi zał. Nr 19 do protokołu.

- 11 - Radny p. Tadeusz Grochowalski zwrócił się z prośbą o wycięcie krzaków przy
drogach przez pracowników publicznych.
Wójt odpowiedział, że prawdopodobnie w późniejszym czasie zadanie to
zostanie zrealizowane.
- Radny p. Tadeusz Grochowalski zwrócił się z pytaniem o możliwość
utwardzenia parkingu przy cmentarzu w Wyszynach.
Wójt odpowiedział, że ze względu na prace, które będą prowadzone w
najbliższy czasie w tym rejonie, utwardzenie wspomnianego parkingu w
bieżącym i przyszłym roku nie jest możliwe.
- W/w radny w tym miejscu podziękował Wójtowi za zainstalowanie lamp na
osiedlu mieszkaniowym w Wyszynach i zwrócił się z pytaniem o termin
rozpoczęcia budowy zaplecza socjalnego przy hali sportowej w Wyszynach.
Wójt odpowiedział, że nie został jeszcze rozstrzygnięty przetarg na powyższe
zadanie, jednakże po wyłonieniu odpowiedniego inwestora prace powinny
zakończyć się do 2011 r.
- Radny p. Jerzy Koszny zwrócił się z pytaniem o realizację przez powiat
zadania dot. budowy zatok przy przystankach autobusowych.
Wójt odpowiedział, że prawdopodobnie, ze względu na duże cięcia
inwestycyjne na rok przyszły w budżecie powiatowym , zadanie to w
najbliższym czasie nie zostanie zrealizowane.
- Radny p. Marian Cabel wnioskował o wyremontowanie powstałej dziury w
asfalcie, przy wyjeździe z ul. Przemysłowej na obwodnicę oraz o wycięcie
gałęzi drzewa rosnącego na tej ulicy, zasłaniających lampę.
Wójt przyjął powyższe wnioski do realizacji.
- Radny p. Wacław Pasch wnioskował o wyremontowanie powstałej dziury w
asfalcie w centrum wsi w Bukowcu.
Również ten wniosek Wójt przyjął do realizacji.
Adn. 20

Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za udział w obradach
i zakończył kolejną XXVII zwyczajną Sesję Rady Gminy Budzyń.

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

