P R O T O K O Ł Nr XXXIII/2010
=====================================
z XXXIII Uroczystej Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 11 czerwca
2010r. w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu - od godz. 16³º do
godz. 18ºº.
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 Budzyń
- p. Marcin Sokołowski
oraz zaproszeni goście w osobach :
- Wicestarosta chodzieski p. Julian Hermaszczuk,
- pracownicy samorządowi,
- radni gminni i powiatowi oraz sołtysi wszystkich kadencji,
- bankowcy,
- przedsiębiorcy,
- rolnicy.
PORZĄDEK OBRAD :
1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych.
2. Wprowadzające wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
3. Okolicznościowe wystąpienie Wójta Gminy Budzyń.
4. Wręczenie wyróżnień.
5. Wystąpienie zaproszonych gości.
6. Zakończenie oficjalnej części Uroczystej Sesji Rady Gminy.
Piknik Samorządowy w Zbyszewicach.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXXIII Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń p. Bogdan Łasecki, który powitał radnych oraz
zaproszonych gości na Uroczystej Sesji z okazji 20-lecia Samorządu Terytorialnego.
Adn. 2
W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad dzisiejszej
Uroczystej Sesji Rady Gminy
Następnie w/w w kilku słowach wprowadzających przypomniał o mijającej właśnie rocznicy
20 –lecia powstania odrodzonego Samorządu Terytorialnego, dziękując wszystkim obecnym
za wkład wniesiony w rozwój samorządu.
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Po wprowadzeniu w Uroczystą Sesję Rady Gminy głos zabrał Wójt Gminy
p. Marcin Sokołowski.
W/w wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym zawarł osiągnięcia naszej Gminy w
ciągu 20- lecie działalności
Samorządu Terytorialnego oraz
podziękowania dla
samorządowców gminnych i powiatowych i wszystkich mieszkańców naszej Gminy, za jej
rozwój na przestrzeni minionych 20 lat.
Okolicznościowe wystąpienie Wójta Gminy Budzyń stanowi zał. Nr 2 do protokołu.
Adn. 4
Po wystąpieniu Wójta Gminy Budzyń Przewodniczący obrad poprosił wymienione
niżej osoby, działające w różnych dziedzinach, którym w dowód uznania za wkład wniesiony
w rozwój naszej Gminy w 20-leciu działalności Odrodzonego Samorządu Terytorialnego
wręczone zostały wyróżnienia.
Wyróżnienia z rąk Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy Budzyń otrzymali:
- w dziedzinie samorządu:
p. Lech Pszczoła – Przewodniczący Rady Gminy w latach 1990 - 2002,
p. Zdzisław Rejek - Przewodniczący Rady Gminy w latach 2002 - 2008, oraz
długoletni radny od 1990 r.,
p. Tadeusz Grochowalski – radny wszystkich kadencji Rady Gminy,
p. Józef Kasperczak - radny wszystkich kadencji Rady Gminy,
p. Jan Szejn – długoletni sołtys wsi Wyszynki,
p. Edmund Galon – długoletni sołtys wsi Grabówka,
p. Zenon Nowicki – długoletni sołtys wsi Budzyń oraz radny od III kadencji,
p. Marcin Sokołowski – Wójt Gminy Budzyń od 1990 r., któremu wyróżnienie wręczył
Przewodniczący Rady Gminy.
Wśród wymienionych osób po odbiór wyróżnienia nie stawił się obecny sołtys wsi Wyszynki
p. Jan Szejn.
- w dziedzinie biznesu:
p. Maciej Gramowski,
p. Roman Hoffmann,
p. Andrzej Kabat,
p. Tadeusz Kabat,
p. Jan Kubacki,
p. Małgorzata Piasecka – była Dyrektor Banku Spółdzielczego w Budzyniu,
p. Czesław Tomczyk,
p. Marek Żak,
- w dziedzinie rolnictwa:
p. Ryszard Bigos,
p. Mirosław Kabat,
p. Roman Mantyk,
p. Wojciech Szejner,
p. Leszek Polowy.
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Po wręczeniu wyróżnień w/w osobom nastąpiły wystąpienia okolicznościowe
zaproszonych gości w osobach:
- Wicestarosty chodzieskiego- p. Juliana Hermaszczuka,
oraz
- Dyrektora Oddziału Banku Spółdzielczego w Budzyniu p. Dominika Micek, który
jednocześnie wręczył władzom samorządowym upominek i kwiaty.
Powyższe osoby w swoich wystąpieniach dziękowały władzom samorządowym i wszystkim
osobom związanym z samorządem za wieloletnią współpracę, życząc wszystkim
mieszkańcom Gminy Budzyń dalszego jej rozwoju.
Adn. 6
Na zakończenie Sesji Rady Gminy Budzyń Przewodniczący Rady Gminy podziękował
p. Damianie Jezierskiej za 20- letnią działalność w obsłudze Rady Gminy, wręczając
okolicznościowy bukiet kwiatów.
Przewodniczący obrad poinformował w tym miejscu, że z okazji 20 rocznicy działania
Samorządu w dzisiejszej sali obrad Gimnazjum została stworzona przez informatyka
p. Rafała Jończy wystawa upamiętniająca ten okres, a w niej : wykaz radnych Rady Gminy
wszystkich kadencji, zdjęcia okolicznościowe przedstawiające realizowane zadania
gospodarcze w tym okresie, radnych podczas obrad Sesji Rady Gminy oraz zbiór wszystkich
kronik prowadzonych przez Urząd Gminy do dnia dzisiejszego – z prośbą o odwiedzenie w
dniu dzisiejszym tej wystawy.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim
zaproszonym osobom za przybycie na Uroczystą XXXIII Sesję Rady Gminy Budzyń,
kończąc jednocześnie jej oficjalne obrady i zapraszając na piknik samorządowy w
Zbyszewicach.

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

