P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/2010
=======================================
z XXXVIII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 09 listopada 2010 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu, od godz. 15.00 do godz. 17.00.
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 Rady Powiatu
- p. Piotr Jankowski
- Radny Rady Powiatu
- p. Eugeniusz Koczorowski,
- były Przewodniczący Rady Gminy V kadencji - p. Zdzisław Rejek,
- sołtysi: - p. Marzena Walczak,
- p. Ludwik Soloch,
- p. Szczepan Antoniewicz,
- Komendant Policji w Margoninie - p. Wojciech Wrzeszcz,
- młodszy aspirant policji
- p. Paweł Brychczyński,
- redaktor gazety „Chodzieżanin” - p. Marta Maciejewska.
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 zmieniającej statut Gminnego Ośrodka Kultury w
Budzyniu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia
konsultacji społecznych z organizacjami działalności pożytku
publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw
lokalnych.

-213. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz
trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy
Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2011”.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego
programu inwestycyjnego na lata 2006-2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010r.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/296/2010 Rady Gminy
Budzyń z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/324/2010 Rady Gminy
Budzyń z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu
państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zakończenie obrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXXVIII ostatnią Sesję Rady Gminy Budzyń V kadencji 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,
wraz z dwoma dodatkowymi punktami dotyczącymi : podjęcia uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 20062012” oraz podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/324/2010 Rady Gminy
Budzyń z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu
państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Radni nie zgłosili uwag do proponowanego porządku obrad wraz z dwoma
dodatkowymi punktami.

-3Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący obrad oddał głos Komendantowi
Policji w Margoninie p. Wojciechowi Wrzeszcz.
Komendant Policji
ogłosił, że obecny na sali młodszy aspirant policji
p. Paweł Brychczyński otrzymał w ogłoszonym konkursie, od mieszkańców trzech
gmin największą ilość głosów i tym samym został „najlepszym dzielnicowym”
swojego rewiru. Komendant następnie krótko scharakteryzował osobę wyróżnionego
policjanta.
Po zakończeniu wystąpienia Komendanta Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt
Gminy wręczyli p. Pawłowi Brychczyńskiemu kwiaty i upominek, gratulując
uzyskania tak sympatycznego tytułu i życząc dalszej owocnej pracy w swoim
zawodzie.
Adn. 4
W tym punkcie Przewodniczący obrad przypomniał, że na ostatniej Sesji Rady
Gminy w dniu 26 października br. radni nie zgłosili wniosków i interpelacji , w
związku z czym w dniu dzisiejszym informacja z tego zakresu nie zostanie
przedstawiona.
Adn. 5
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji i postanowiono punkt ten
przenieść do pkt. 19 - „Wolne głosy i wnioski”.
Adn. 6
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy przedstawiając informację z realizacji
uchwał podjętych na ostatniej Sesji Rady Gminy w dniu 26 października 2010 r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 2 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 3 do
protokołu.
Adn. 8
Następnie ustną informację ze swej działalności w okresie międzysesyjnym
przedstawił Wójt Gminy Budzyń.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
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W tym punkcie radni przyjęli protokół z ostatniej Sesji Rady Gminy z dnia
26 października 2010 r. - jednogłośnie.
Adn.10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy przypominając, że GOK w
Budzyniu złożył wniosek o uzyskanie dodatkowych funduszy na przebudowę kilku
świetlic na terenie Gminy. Przy rozpatrywaniu tego wniosku Urząd Marszałkowski
zasugerował, aby statut tej jednostki posiadał dodatkowy zapis określający, że GOK
„może prowadzić wszelkie prace związane z budową, przebudową, rozbudową,
modernizacją obiektów będących własnością oraz we władaniu GOK, a
zlokalizowanych na terenie Gminy Budzyń i związanych z działalnością kulturalną
oraz kultywowaniem tradycji regionalnych”. Wójt poinformował, że propozycja
dzisiejszej uchwały dotyczy zmiany statutu GOK, poprzez dodanie powyższego
zapisu, przy czym dotychczasowa uchwała w sprawie statutu GOK Budzyń traci moc
prawną. Uchwalenie powyższej uchwały jest wymogiem ułatwiającym otrzymanie
przez jednostkę dofinansowania do realizacji planowanych inwestycji.
W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący Komisji Statutowo-Samorządowej ,
Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy p. Marian Bedyński, który poinformował,
że omawiany projekt uchwały oraz pozostałe projekty uchwał do pkt 14 dzisiejszego
porządku obrad zostały szczegółowo omówione na ostatnim posiedzeniu Komisji,
uzyskując jednogłośną akceptację radnych.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z
czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto Uchwałę Nr XXXVIII/336/ Rady Gminy Budzyń w
sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
Ad 11
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami
działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy, informując, że
zmieniona ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nałożyła na
Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu
konsultowania
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publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi powyżej.
Jest to obecnie niezbędny wymóg, zgodny z przepisami prawa.
Sekretarz następnie szczegółowo omówił załącznik do projektu uchwały, w którym
zawarto zasady i tryb prowadzenia konsultacji społecznych, których przedmiotem są
projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności
statutowej wymienionych organizacji pozarządowych i podmiotów.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVIII/337/2010 Rady Gminy Budzyń
w sprawie
określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych
z organizacjami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Ad 12
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach
inicjatyw lokalnych.
Również ten projekt uchwały szczegółowo omówił Sekretarz Gminy,
informując, że nowelizacja
ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie nałożyła na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
obowiązek określenia trybu oraz szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
Sekretarz poinformował, że w zamyśle ustawodawcy inicjatywa lokalna ma stanowić
formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu
wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Zgodnie
z powyższym zapisem ustawy mieszkańcy Gminy będą mogli złożyć wniosek do
Wójta Gminy o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego,
na terenie której mają miejsce zamieszkania , w zakresie:
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot społeczności lokalnych,
- działalności charytatywnej,
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
-pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej,
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- promocji i organizacji wolontariatu,
- edukacji, oświaty i wychowania.
Następnie Sekretarz Gminy szczegółowo omówił tryb i kryteria oceny składanego
przez inicjatywę lokalną wniosku, zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały.
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W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVIII/338/2010 Rady Gminy Budzyń
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań
publicznych w ramach inicjatyw lokalnych -–jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Ad 13
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z
zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy, informując, że dnia
16 października 2010 r. weszła w życie ustawa o sporcie, która do zadań własnych
Gminy dopisuje tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Zgodnie z tą
ustawą Rada Gminy może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania
sportu, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta
zamierza osiągnąć. Sekretarz zaznaczył, że aby możliwe było w 2011 roku
dofinansowanie zadania własnego Gminy z zakresu tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu, niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.
Sekretarz Gminy omówił również wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu
sportowego oraz sprawozdanie z wykonania zadania, stanowiące załączniki do
projektu uchwały.
Na zakończenie Sekretarz Gminy poinformował, że projekt uchwały podlegał
konsultacjom społecznym poprzez jego wywieszenie w gablocie w Urzędzie Gminy
Budzyń oraz zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Budzyń oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Radni po wysłuchaniu powyższego nie zgłosili uwag do projektu uchwały, w
związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń
w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania
zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Ad 14
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
uchwalenia „Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2011”.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy informując, że zgodnie
z art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego jednostki samorządu terytorialnego
realizują działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym

-7zadaniom tych organów. Sekretarz poinformował, że obowiązek uchwalania rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wynika z art. 5a ust. 1 w/w
ustawy. Program ten stanowi podstawę do dysponowania środkami publicznymi
przeznaczonymi na wykonywanie zadań Gminy, które mają być powierzone do
realizacji organizacjom.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVIII/340/2010 Rady Gminy Budzyń
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Ad 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 20062012.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata Lisiecka
informując, że dokonano zmian w wpi poprzez dostosowanie kwot wydatków w
poszczególnych zadaniach do faktycznie realizowanych i otrzymanych środków z
innych źródeł.
W tym miejscu głos zabrał radny p. Kazimierz Cembrowicz, zwracając się z pytaniem
odnośnie terminu remonty stadionu sportowego w Budzyniu.
Odpowiedzi Udzielił Wójt Gminy , informując, że Gmina Budzyń składa wniosek o
dofinansowanie remontu i przebudowy tej placówki na konkurs , który jest ogłoszony
do końca stycznia 2011r. Wójt poinformował również, że Starosta Chodzieski
zobowiązał się poprzeć powyższy wniosek, poprzez wydanie pozytywnej opinii
o konieczności remontu stadionu.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z
czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVIII/341/2010 Rady Gminy Budzyń
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
na lata 2006-2012 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Ad 16
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy, informując o zakresie
zmian, które należy wprowadzić do budżetu Gminy na 2010 r. W/w poinformowała,
że wpłynęły na to następujące fakty :
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o zwiększeniu dotacji celowych o kwotę 272.576,- zł., z przeznaczeniem na realizację
ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
- w związku z częściowym przesunięciem realizacji zadań na lata następne oraz
ubieganiem się o pożyczki i kredyty w latach następnych zmniejsza się przychody
budżetu o kwotę 938.867,- zł. oraz rozchody budżetu o kwotę 516,- zł. ,
- w związku z realizacją zadań bieżących i majątkowych zwiększono dochody Gminy
o kwotę 256.200,- zł. z następujących tytułów:
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności - 2.000,- zł.,
- wpływy z tytułu sprzedaży – 20.000,- zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 100,- zł.,
- karta podatkowa – 2.000,- zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.500,- zł.,
- podatek od nieruchomości – 89.100,- zł.,
- podatek od środków transportowych – 14.000,- zł.,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 118.000,- zł.,
- wpływy z innych usług – 500,- zł.
Wszystkie środki przeznacza się na realizację następujących zadań bieżących
i majątkowych:
- transport i łączność – drogi publiczne gminne -120.000,- zł.,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne –
6.000,- zł.,
- różne rozliczenia – rezerwy – 100.000,- zł.,
- oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – 7.200,- zł.,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- gospodarka odpadami – 5.000,- zł.,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby – 15.000,- zł.,
- kultura fizyczna i sport – obiekty sportowe – 1.000,- zł.,
- kultura fizyczna i sport – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 2.000,- zł.
P. Skarbnik poinformowała również, że dokonuje się zmian w planie wydatków
polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.
W wyniku przedstawionych zmian zwiększa się dochody w budżecie Gminy na
2010 r. o kwotę 528.776,- zł., w wyniku czego dochody Gminy ogółem wynoszą:
24.124.622,-zł.,
jednocześnie
zmniejsza
się
wydatki
o
kwotę
409.575,-zł. w związku z czym łączna kwota wydatków ogółem wynosi:
27.533.344,- zł. Deficyt budżetu wynosi 3.408.722,- zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXV/342/2010 Rady Gminy Budzyń w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.

-9Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały zmieniającej
uchwałę Nr XXXIV/296/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy, przypominając, że
uchwała w tej sprawie była podejmowana już w czerwcu br.
W/w poinformowała, że ze względu na zmianę wykorzystania środków w
poszczególnych latach na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna , Nowa Wieś Wyszyńska” ,
poprzez zmniejszenie wykorzystania środków w 2010r. do kwoty 700.000,- zł.
i zwiększenie wykorzystania środków w 2011 r. do kwoty 1.300.000,- zł. konieczne
jest dokonanie takiej zmiany w uchwale Nr XXXIV/296/2010 Rady Gminy Budzyń
z dnia 25 czerwca 2010 r. w tej samej sprawie.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVIII/343/2010 Rady Gminy Budzyń
zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/296/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca
2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały zmieniającej
uchwałę Nr XXXVI/324/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 września 2010 r. w
sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Również ten projekt uchwały szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy ,
informując, że w budżecie Gminy na lata 2010-2012 planowane jest zadanie
inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach :
Wyszyny, Grabówka, Prosna i Nowa Wieś Wyszyńska”. W związku z podpisaniem
aneksu do Umowy o udzielenie pomocy finansowej zmieniającego kwotę przyznanej
pomocy z 3.025.000,- zł. do kwoty 2.890.094,- zł. dokonuje się zmiany uchwały w
celu umożliwienia realizacji tego zadania, poprzez dostosowanie jej do stanu
faktycznego.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVIII/344/2010 Rady Gminy Budzyń
zmieniającą uchwałę Nr XXXVI/324/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 września
2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12. do protokołu.

- 10 Adn. 19
W wolnych głosach i wnioskach nastąpiło zakończenie ostatniej Sesji
Rady Gminy Budzyń V kadencji. W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy
p. Bogdan Łasecki przystąpił wraz z Wiceprzewodniczącymi do wręczania kwiatów
wraz z podziękowaniami za pracę w tej kadencji : Wójtowi Gminy Budzyń, byłemu
Przewodniczącemu Rady Gminy, p. Zdzisławowi Rejkowi, pod którego
przewodnictwem Rada Gminy V kadencji obradowała przez 2 lata, oraz kobietom
obecnym na Sesjach Rady Gminy tj. radnej p. Irenie Jankowskiej, Skarbnikowi Gminy
p. Honoracie Lisieckiej i pracownikowi obsługi Rady p. Damianie Jezierskiej.
Adn. 20
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocny udział w dzisiejszych
obradach oraz w obradach wszystkich Sesji V kadencji życząc dalszej owocnej pracy
na rzecz Gminy Budzyń i zakończył obrady ostatniej Sesji Rady Gminy Budzyń V
kadencji.

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

