P R O T O K O Ł Nr XXX/2010
=====================================
z XXX Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 29 marca 2010r. w
Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 13ºº do godz. 15ºº.
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

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Bogusław Gniła,
- p. Honorata Lisiecka.

PORZĄDEK OBRAD :
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawy regulaminowe.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski.
5. Wnioski i interpelacje radnych.
6. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
7. 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 wyodrębnienie w
budżecie Gminy Budzyń na rok 2011 środków stanowiących fundusz
sołecki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń do projektu
unijnego pn. „ Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uszczegółowienia opisu granic okręgów
wyborczych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodów
głosowania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Budzyń.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
na 2010 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont kościoła
filialnego w Bukowcu.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zakończenie obrad.
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XXX 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 Budzyń w dniu 29 stycznia 2010 r.
Do przedstawionej informacji nie zgłoszono 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 18 – „ 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 w dniu
29 stycznia 2010 r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 3 do
protokołu.
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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 29 stycznia 2010 r. – jednogłośnie.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzyń na rok 2011
środków stanowiących fundusz sołecki.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, przypominając, że Rada
Gminy ma obowiązek, w terminie do 31 marca każdego roku, zadecydować w
formie uchwały o wyodrębnieniu lub nie środków w budżecie Gminy na
fundusz sołecki na rok przyszły. Uchwała w tej sprawie daje podstawy do
podjęcia konkretnych działań w zakresie budżetu Gminy Budzyń na 2011 rok.
W tym miejscu Wójt poinformował, że na naradzie sołtysów bezpośrednio
zainteresowani wypowiedzieli się w większości pozytywnie za dalszym
funkcjonowaniem funduszu sołeckiego, uważając jego istnienie za bardzo
korzystne dla rozwoju sołectw w naszej gminie.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który poinformował, że powyższy
temat był omawiany także na posiedzeniu Komisji , gdzie radni zaakceptowali
wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy na
2011 r.
Radni również wypowiedzieli się pozytywnie za wyodrębnieniem na rok 2011
środków z budżetu Gminy na fundusz sołecki.
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W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXX/276/2010 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzyń na
rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
W/w przekazał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu w dniu 10 lutego 2010 r. złożył wniosek
do Rady Gminy o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, który zawiera również szczegółowe
kalkulacje związane z kosztami eksploatacji urządzeń wodnych.
Wniosek ten stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
zaproszony na posiedzenie Komisji kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Budzyniu p. Janusz Geisler po omówieniu kalkulacji kosztów
eksploatacji urządzeń wodnych przedstawił propozycje taryf dla zaopatrzenia w
wodę i odprowadzanie ścieków, w cenach brutto za 1 m ³, które zostały
zaopiniowane przez Komisję w następujący sposób :
- taryfy dla pobierających wodę :
a/ wykorzystywane na cele bytowe gospodarstw domowych – 2,12 zł.,
stawka opłaty abonamentowej – 2,14 zł. brutto miesięcznie - propozycje te
zostały przez Komisję zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie,
b/ wykorzystywane na pozostałe cele – 3,41 zł.,
stawka opłaty abonamentowej – 3,51 zł. brutto miesięcznie - propozycje te
zostały przez Komisję zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie,
- taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków :
a/ za ścieki dla potrzeb socjalno-bytowych – 3,29 zł. - radni zaproponowali
większością głosów zmniejszenie tej stawki do 3,27 zł.
b/ za ścieki dla pozostałych odbiorców – 3,62 zł. – propozycja ta została przez
Komisję zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie.
Przewodniczący powyższej Komisji nadmienił, że propozycje stawek za
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz niezmienione stawki
opłaty abonamentowej przyjęte na Komisji zostały przedstawione w dniu
dzisiejszym do uchwalenia.
Na zakończenie tego tematu Wójt poinformował, że jak co roku taryfy
obowiązywać będą w okresie od 15 kwietnia br. do 14 kwietnia 2011 r.
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czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXX/277/2010 Rady Gminy Budzyń
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
przystąpienia Gminy Budzyń do projektu unijnego pn. „ Zawód kierowcy
nadzieją na lepsze jutro”.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy informując, że Gmina Budzyń ma
możliwość uczestniczyć wraz z partnerem tj. Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu
Drogowego w Pile w projekcie unijnym pn. ” Zawód kierowcy nadzieją na
lepsze jutro”.
Następnie Wójt poinformował, że Gmina w tym projekcie nie wykłada środków
finansowych, natomiast przygotowuje wykaz osób bezrobotnych, biorących
udział w szkoleniu oraz ustala z nimi kategorię uprawnień kierowcy, które
zgłoszone osoby chcą zdobyć. Szkolenia w ramach tego projektu skierowane są
do osób bezrobotnych z terenu naszej Gminy i mają na celu umożliwienie
darmowego uzyskania przez te osoby uprawnień kierowcy.
Radni po wysłuchaniu powyższego stwierdzili, że jest to bardzo pożyteczny
pomysł, który na pewno uzyska uznanie wśród osób bezrobotnych, chcących
udoskonalić swoje umiejętności i nabyć uprawnienia często niezbędne do
uzyskania pracy.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego podjęto uchwałę
Nr XXX/278/2010 Rady Gminy Budzyń w sprawie przystąpienia Gminy
Budzyń do projektu unijnego pn. „ Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro” –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
uszczegółowienia opisu granic okręgów wyborczych.
Następnie w/w przedstawił pismo, które wpłynęło do Przewodniczącego Rady
Gminy i Wójta Gminy Budzyń od Państwowej Komisji Wyborczej – poprzez
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile, w sprawie dokonania przeglądu
istniejącego podziału Gminy na stałe obwody głosowania oraz na okręgi
wyborcze, dla wyborów radnych, pod kątem spełnienia kryteriów ustawowych.
Pismo to stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
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odpowiedź skierowaną do Starosty Chodzieskiego, zredagowaną przez
Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy Budzyń, w sprawie wcześniejszego
pisma Starosty o ewentualnej zmianie okręgów wyborczych do Rady Powiatu w
naszej gminie, w odniesieniu do nadchodzących wyborów samorządu
powiatowego.
Pismo to stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Po przedstawieniu powyższych pism głos zabrał Sekretarz Gminy p. Bogusław
Gniła, który omówił przedstawiony na wstępie projekt uchwały.
W/w zwrócił uwagę na fakt, że w przepisach dot. ordynacji wyborczej
wymienione są stałe przesłanki, których wystąpienie dopuszcza zmianę granic
okręgów wyborczych i są to :
- zmiany w podziale terytorialnym państwa,
- zmiany granic sołectw,
- zmiany liczby mieszkańców Gminy,
- zmiany liczby radnych w radzie Gminy,
- zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
Sekretarz Gminy zwrócił uwagę, że na terenie Budzynia powstały nowe ulice,
co zdaniem obecnego Komisarza Wyborczego w Pile daje przesłanki do
uszczegółowienia opisu granic okręgów wyborczych , poprzez dopisanie do:
- okręgu wyborczego Nr 1 ulic: Akacjowej, Dębowej, Klonowej, Leona
Napiecka, Parkowej i Wielkopolskiej,
- okręgu wyborczego Nr 2 ulic: Czereśniowej, Gumowej i Sadowej.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw
Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy p. Kazimierz Cembrowicz, który
poinformował, że projekt tej uchwały oraz projekt uchwały w sprawie
uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania zostały przez Sekretarza
szczegółowo omawiane na ostatnim posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskały
akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag, stwierdzając, że podjęcie powyższej uchwały stanowi
wymóg formalny. W związku z tym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXX/ 279/2010 Rady Gminy
Budzyń w sprawie uszczegółowienia opisu granic okręgów wyborczych –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania.
Również ten projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy informując, że istota
uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania jest taka sama,
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w wyniku powstania nowych ulic w Budzyniu, do obwodów głosowania
dopisuje się następujące ulice:
- Akacjową, Dębową, Klonową, Leona Napiecka, Parkową i Wielkopolską
do obwodu głosowania Nr 1,
- Czereśniową, Gumową i Sadową do obwodu głosowania nr 2.
Radni nie zgłosili uwag, stwierdzając, że podobnie jak w przypadku poprzedniej
uchwały również podjęcie powyższej uchwały stanowi wymóg formalny.
W związku z tym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXX/280/2010 Rady Gminy Budzyń
w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów stanowiących mienie komunalne
Gminy Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że do Urzędu
Gminy wpłynął wniosek p. Jana Sobczaka - dotychczasowego dzierżawcy
nieruchomości stanowiących własność Gminy Budzyń, na przedłużenie
dzierżawy działek nr 116/6 o pow. 0,1056 ha i nr 116/4 o pow. 0,2998 ha,
położonych w obrębie Popielno - na kolejne 3 lata. Wójt oznajmił , że
dotychczasowe użytkowanie gruntów przez w/w dzierżawcę wpływa korzystnie
na utrzymanie porządku na nieruchomości, w związku z czym przedłużenie
dzierżawy na kolejne 3 lata jest w pełni uzasadnione.
W/w poinformował, że w związku z obecnie obowiązującymi przepisami Wójt
może dokonywać przedłużenia umów dzierżaw na kolejne 3 lata tylko za zgodą
Rady Gminy. Radni nie zgłosili uwag, stwierdzając, że podjęcie tej uchwały jest
w pełni uzasadnione.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego podjęto uchwałę
Nr XXX/281/2010 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Budzyń –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
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informując o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy wprowadzić do
budżetu Gminy na 2010 r. W/w poinformowała, że wpłynęły na to następujące
fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego:
- zawiadomienie o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 862.400,- zł.
z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego
pn. : „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” realizacji
zadania pn. „Rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa
mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzyniu
poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 201515P
i 201560P”,
- zawiadomienie o ostatecznych kwotach dotacji celowych na rok bieżący,
poprzez zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 263,- zł.,
-Gmina Budzyń otrzymała od Ministra Finansów zawiadomienie
o zmniejszeniu o kwotę 185.896,- zł. części oświatowej subwencji ogólnej,
- w związku z likwidacją z dniem 01.01.10r. Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej planowane z tego tytuły dochody oraz stan
środków obrotowych na 31.12.2009 r. ogółem w kwocie 31.144,- zł. wprowadza
się do budżetu z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska
i gospodarką wodną,
- Gmina Budzyń podpisała umowę z Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie
dofinansowania zadania publicznego ze środków Funduszu Zajęć SportowoRekreacyjnych dla uczniów na kwotę 33.005,- zł.
W związku z powyższymi faktami:
- zmniejszono przychody budżetu z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów o
kwotę 2.636.057,- zł. ,
- zwiększono przychody budżetu z tytułu innych źródeł – wolnych środków o
kwotę 2.454.523,- zł.
Natomiast wszystkie środki przeznacza się na realizację następujących zadań
bieżących i majątkowych :
- transport i łączność- drogi publiczne gminne – 313.000,- zł.,
- administracja publiczna – pozostała działalność – 15.000,- zł.,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże
pożarne – 1.543,- zł.,
- różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe – 47.941,- zł.,
- ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 8.381,- zł.,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby -14.600,- zł., ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 61.500,- zł.
- kultura fizyczna i sport- pozostała działalność – 33.005,- zł.
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się dochody w budżecie Gminy na 2010 r. o kwotę 740.390,- zł., w wyniku
czego ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 r. w wysokości
21.645.883,- zł., również zwiększa się wydatki w budżecie Gminy na 2010 r. o
kwotę 558.856,- zł. , w wyniku czego ustala się łączną kwotę wydatków budżetu
na 2010 r. w wysokości 26.708.706,- zł.
Po przedstawionych zmianach deficyt budżetu wynosi 5.062.823,- zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z
czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXX/282/2010 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że Rada
Sołecka sołectwa Bukowiec zawnioskowała w ramach funduszu sołeckiego
o środki finansowe na remont kościoła w Bukowcu, polegający na wymianie
zniszczonych okien witrażowych. Po przeprowadzonej analizie zasadności
wniosku zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. funkcjonowania funduszu
sołeckiego okazało się, że Rada Sołecka nie jest kompetentna do podejmowania
takich działań i środki z funduszu sołeckiego nie mogą być przekazane na ten
cel. Wójt przypomniał, że ponieważ remont budynku kościoła, poprzez
wymianę zniszczonych okien witrażowych jest niezbędny do prawidłowego
wizerunku tej placówki, dlatego też proponuje udzielenie dofinansowania z
budżetu Gminy w wysokości do 30 tys. zł., w ramach dotacji na zabytki
wpisane do rejestru zabytków.
Wójt wyjaśnił, że środki w powyższej wysokości zostałyby przeznaczone na
wymianę zniszczonych okien witrażowych tj. na demontaż - usunięcie starych
witraży z otworów okiennych, wykonanie nowych okien witrażowych oraz
montaż nowych okien witrażowych w otwory okienne, poprzez dofinansowanie
zakupu niezbędnych materiałów budowlanych do przeprowadzenia remontu
oraz pokrycia kosztów robocizny.
W tym miejscu głos zabrali : Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów p. Józef Kasperczak oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki p. Kazimierz Cembrowicz,
którzy poinformowali, że na posiedzeniach Komisji omawiany był między
innymi powyższy projekt uchwały, który został przez radnych zaopiniowany
pozytywnie.

- 10 Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXX/283/2010 Rady Gminy Budzyń
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Adn. 18
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Wójt Gminy, który przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
szkołach prowadzonych przez Gminę Budzyń za rok 2009.
Sprawozdanie to stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
- Radny p. Tadeusz Grochowalski zwrócił się z prośbą o usunięcie drzew z
placu zabaw w Wyszynach, gdyż spadające gałęzie mogą zagrażać
bezpieczeństwu bawiących się tam dzieci.
Wójt odpowiedział, że jeżeli będzie taka możliwość i Starostwo Powiatowe
wyrazi zgodę to zadanie to zostanie w najbliższym czasie wykonane.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz zwrócił uwagę na małe efekty odwadniania
drogi w Dziewokluczu, gdyż na niektórych jej odcinkach woda nadal wybija na
zewnątrz.
Wójt odpowiedział, że rozważy sposób rozwiązania przedstawionego problemu.
- W/w radny poinformował także o występującym problemie zapychającego się
rowu przy Spółdzielni Rolniczej w Dziewokluczu, czego przyczyną są
występujące tam bobry.
- Wójt Gminy poinformował, że w najbliższym czasie zakończy się kruszenie
gruzu na byłym wysypisku śmieci w Budzyniu. Gruz ten zostanie przeznaczony
na drogi dojazdowe na terenie Gminy, w celu ich utwardzenia.
- Radny p. Józef Kasperczak stwierdził, że na ul. Łokietka w Budzyniu jest
utrudniony przejazd przez parkujące po obydwu stronach pojazdy.
Wójt przypomniał, że w wyniku zgłoszonej wcześniej interwencji postawiony
został już znak zakazu parkowania pojazdów po obydwu stronach ulicy, lecz
zakaz ten nadal nie jest respektowany.
- Radny p. Wojciech Szejner ponowił wniosek w sprawie wykonania bariery
ochronnej przy głębokim rowie , znajdującym się przy skrzyżowaniu drogi
powiatowej Nr 1488 P Wyszyny-Budzyń z drogą krajową K 11, w ciągu
ul. Dworcowej w Budzyniu.
Wójt przyjął powyższy wniosek do realizacji.
- W/w radny prosił o zwrócenie uwagi na poprawę nawierzchni dróg polnych na
terenie Gminy i przemyślenie możliwości posiadania równiarki do dyspozycji
Gminy.

- 11 Adn. 19
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący obrad
p. Bogdan Łasecki - Przewodniczący Rady Gminy Budzyń podziękował
wszystkim za owocny udział w obradach i zakończył XXX Zwyczajną Sesję
Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogdan Łasecki

Protokołowała :
/-/ Damiana Jezierska

