P R O T O K O Ł Nr XXIII / 2012
=====================================
z XXIII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 26 listopada
2012r. w Sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu - od godz. 14.00
do godz. 15.30.
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,
- Skarbnik Gminy Budzyń
- p. Honorata Lisiecka,
- Sekretarz Gminy Budzyń
- p. Bogusław Gniła,
- Przedstawiciel Izby Rolniczej - p. Paweł Szafranek,
- sołtys wsi Brzekiniec
- p. Ludwik Soloch.
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 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od
nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej
jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2013
w gminie Budzyń.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Budzyń nr
IV/78/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji obowiązujących w zakresie
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/145/2012
Rady Gminy Budzyń z dnia 08 listopada 2012r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

-217. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2012 r.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zakończenie obrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXIII Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy 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 stał się obowiązujący na dzisiejszej Sesji.
Adn. 4
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy przestawiając informację
z realizacji wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 2 do
protokołu.
Adn. 5
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji. Przewodniczący
obrad poinformował, że wnioski będzie można jeszcze zgłaszać w pkt. 19
„ Wolne głosy i wnioski”.
Adn. 6
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy przedstawiając informację
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2012r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 3 do
protokołu.
Adn. 7
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił krótką ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
08 listopada 2012r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 8
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który również przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj.
od 08 listopada 2012r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag.
Adn. 9
W tym punkcie radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXII Sesji Rady
Gminy Budzyń, z dnia 08 listopada 2012r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak , który poinformował, że
propozycje wysokości stawek podatku od środków transportowych były
szczegółowo omawiane i analizowane na posiedzeniu Komisji, na którym radni,
po przeprowadzonej dyskusji, zaopiniowali pozytywnie większością głosów
4 % wzrost stawek podatku od środków transportowych na 2013r., akceptując
tym samym powyższy projekt uchwały.
Następnie Przewodniczący obrad szczegółowo omówił poszczególne zapisy
projektu uchwały w spr. wysokości stawek podatku od środków transportowych
na 2013r.
Radni nie zgłosili uwag do pomawianego projektu uchwały, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
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Budzyń w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych. - jednogłośnie
Uchwała stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
Adn. 11 i 12
Przewodniczący obrad przedstawił dwa kolejne, powiązane ze sobą
projekty uchwał podatkowych:
- w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz
- w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poinformował, że projekty
powyższych uchwał zostały przesłane pismem z dnia 26 września 2012r. do
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Monitorowania
Pomocy Publicznej w Warszawie, w celu ich zaopiniowania. Odpowiedź
adresata pisma skupiła się przede wszystkim na sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości. Zastrzeżenia zawarte w powyższym piśmie mają
odzwierciedlenie w projekcie powyższej uchwały.
Pismo stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy radny p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
propozycje wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r. oraz
zwolnień z tego podatku były omawiane i analizowane na posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja po przeprowadzonej
dyskusji ostatecznie zaakceptowała, po złożeniu dwóch poprawek, następujące
propozycje stawek podatku od nieruchomości na 2013 r. od 1m² powierzchni
użytkowej, stanowiące około 4% podwyżki w stosunku do br. :
1. od budynków mieszkalnych lub ich części:
- 0,68 zł. - radni zaopiniowali przedstawioną propozycję jednogłośnie
pozytywnie,
2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej:
18,70 zł. – radni zaproponowali zmniejszenie stawki do – 18,50 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:
- 10,30 zł., radni zaopiniowali przedstawioną propozycję jednogłośnie
pozytywnie,
4/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych:

-52,53 zł., radni zaproponowali zwiększenie stawki do – 3,00 zł. , co zostało
przez Komisję zaopiniowane stosunkiem głosów: ”za”- 6 radnych, „wstrzymało
się od głosu” – 5 radnych,
5/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
-7.40 zł., radni zaopiniowali przedstawioną propozycję jednogłośnie
pozytywnie,
6/ od pozostałych budynków lub ich części - 4,46 zł. , radni zaopiniowali
przedstawioną propozycję jednogłośnie pozytywnie,
7/ od budowli – 2% ich wartości, radni zaopiniowali przedstawioną propozycję
jednogłośnie pozytywnie, jest ona na tym samym poziomie, co w 2012 r.
8/ od budowli związanych z działalnością gospodarczą w zakresie
dostarczania wody i odbioru nieczystości płynnych i stałych – 0,85 % ich
wartości, radni zaopiniowali
przedstawioną propozycję jednogłośnie
pozytywnie,
9/ od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
– 0,85 zł., radni zaopiniowali przedstawioną propozycję jednogłośnie
pozytywnie,
10/ od gruntów nad jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych, pow. w hektarach – 4,40 zł., radni zaopiniowali
przedstawioną propozycję jednogłośnie pozytywnie,
11/ od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,42 zł., radni
zaopiniowali przedstawioną propozycję jednogłośnie pozytywnie,
12/ od gruntów pozostałych – 0,26 zł. radni zaopiniowali przedstawioną
propozycję jednogłośnie pozytywnie.
Przewodniczący powyższej Komisji poinformował, że Komisja zaakceptowała
również zawarte w drugim projekcie uchwały ustawowe zwolnienia w podatku
od nieruchomości. W projekcie tej uchwały w § 6 zostało umieszczone
zastrzeżenie, które zawarte jest w piśmie Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów Departament Monitorowania Pomocy Publicznej w Warszawie.
Radni, po wysłuchaniu powyższych propozycji stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
nie zgłosili innych niż
zaakceptowane przez Komisję propozycje stawek podatku od nieruchomości na
2013r. oraz zwolnień z tego podatku.
W związku z powyższym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało
udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwały:
- Nr XXIII/153/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie ustalenia stawek podatku
od nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
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nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały podatkowej
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na rok podatkowy 2013 w gminie Budzyń.
Przewodniczący obrad przedstawił w pierwszej kolejności postanowienie
Nr 3/2012 Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Chodzieży w sprawie przesłanego
z Gminy Budzyń projektu obniżenia ceny skupu żyta do kwoty 65 zł. za 1 dt,
w stosunku do ogłoszonej przez Prezesa GUS w wysokości 75,86 zł. za 1 dt,
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013r.
Wielkopolska Izba Rolnicza wyraziła opinię negatywną w stosunku do zbyt
małego obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na 2013r., uzasadniając opinię pogarszającą się sytuacją
dochodową w rolnictwie.
Pismo w tej sprawie stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy radny p. Józef Kasperczak, który przypomniał, że
Prezes GUS ogłosił średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na 2013r. w kwocie 75,86 zł. za 1 dt, natomiast Rada
Gminy ma prawo kwotę tę obniżyć.
Przewodniczący Komisji poinformował, że na posiedzeniu Komisji Wójt Gminy
Budzyń zaproponował obniżenie średniej ceny skupu żyta do kwoty 65,- zł. za
1 dt., lecz po przeprowadzonej dyskusji i uznaniu przez radnych trudnej
sytuacji w rolnictwie zaproponowano obniżyć jeszcze cenę skupu żyta
ogłoszoną przez Prezesa GUS do 60,- zł. za 1 dt. Propozycja ta znajduje się w
dzisiejszym projekcie uchwały w tej sprawie.
W tym miejscu wypowiedział się radny p. Wojciech Szejner, stwierdzając ,że
Państwo narzuca inflację, a skutki podwyżki cen płaci przedsiębiorca, chociaż
dochody spadają.
Również radny p. Tadeusz Grochowalski zwrócił uwagę na zbyt wygórowaną
cenę żyta ustaloną przez GUS na podstawie średniej ceny skupu żyta w okresie ,
gdy było ono najdroższe.
Wójt stwierdził, że nie mamy wpływu na niektóre ceny proponowane przez
Państwo.
W tym miejscy głos zabrał przedstawiciel Izby Rolniczej p. Paweł Szafranek,
który przypomniał, że stanowisko Izby Rolniczej w tej sprawie, przedstawione
wcześniej, również optowało za dalszym obniżeniem ceny skupu żyta w
stosunku do ogłoszonej przez Prezesa GUS, z proponowanych 65,- zł. na 55,-zł.
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skupu żyta, niż przedstawiona w dzisiejszym projekcie uchwały, zgodnie ze
zmianą zaproponowaną na posiedzeniu Komisji.
Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXIII/155/2012 Rady Gminy
Budzyń w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2013 w Gminie Budzyń –
stosunkiem głosów : „za” – 14 radnych oraz „wstrzymało się od głosu”
– 1 radny.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały dot. spraw
podatkowych - w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Budzyń nr IV/78/2011
z dnia 29 listopada 2011 roku określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego.
Projekt tej uchwały omówiła Skarbnik Gminy, informując, że uchwała ta określa
wzory druków , na podstawie których składane będą w 2013r. informacje
i deklaracje w sprawie podatków lokalnych w naszej gminie. P. Skarbnik
poinformowała, że druki te zmieniły się w stosunku do określonych ostatnią
uchwałą Rady Gminy w tej sprawie.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXIII/156/2012 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Budzyń nr IV/78/2011 z dnia
29 listopada 2011 roku określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
uchylenia uchwały Nr XXII/145/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 08 listopada
2012r.
Szczegółowo projekt ten omówił Wójt Gminy, informując, że na ostatniej Sesji
Rady Gminy w dniu 8 listopada br. pospieszyliśmy się z podjęciem uchwały
Nr XXII/145/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałej. Powyższa uchwała , zgodnie z rozstrzygnięciami
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w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, na podstawie której mieszkańcy
składają deklaracje. Ponieważ ustalenie metody oraz stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpi dopiero w dniu dzisiejszym,
dlatego też celowe jest uchylenie wcześniej podjętej uchwały, aby nie naruszać
przepisów prawa.
Informacja RIO o zakwestionowaniu powyższej uchwały stanowi zał. Nr 11 do
protokołu.
Radni przyjęli powyższe wyjaśnienia, nie zgłaszając uwag w tej sprawie, w
związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXIII/157/2012 Rady Gminy
Budzyń w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/145/2012 Rady Gminy Budzyń
z dnia 08 listopada 2012r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki opłaty.
W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy radny p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
propozycje ustalenia metody oraz wysokości opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi były analizowane na posiedzeniu Komisji.
Radni zastanawiali się nad wyborem metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, która zgodnie z ustawą „śmieciową”
dopuszcza następujące możliwości:
- od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub
- od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
- od powierzchni lokalu mieszkalnego.
Komisja zaakceptowała jako najbardziej zbliżoną do faktycznego stanu
wytwarzania odpadów w danym gospodarstwie metodę ustalenia opłaty
miesięcznej w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość.
Wójt Gminy na tym posiedzeniu przedstawił również symulację kosztów, jakie
wygrana w przetargu firma będzie ponosiła z tytułu odbioru śmieci od
mieszkańców i ich transportu do wysypiska śmieci w Kopaszynie oraz innych
ewentualnych kosztów z tym związanych. Na podstawie powyższych wyliczeń
Wójt proponował dwie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami tj:
- przy zbieraniu i odbieraniu odpadów w sposób selektywny -stawkę 9,- zł.
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Komisja po przeprowadzonej dyskusji zaakceptowała jednogłośnie powyższą
propozycję, która została przedstawiona również w dzisiejszym projekcie
uchwały.
Radni, po wysłuchaniu powyższego nie zgłosili innych propozycji, gdyż w
znacznej większości brali udział w powyższym posiedzeniu.
Radny p. Wojciech Szejner oraz radna p. Honorata Struzik stwierdzili, że
przedstawione propozycje stawek są jednymi z niższych w stosunku do gmin
ościennych.
Ponieważ nie zgłoszono innych propozycji radni przystąpili do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXIII/158/2012 Rady Gminy
Budzyń w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy informując, że zapis tej uchwały jest
taki sam jak uchylonej w dniu dzisiejszym. Dodatkowo w załączniku do
powyższej uchwały, stanowiącym deklarację o wysokości opłaty, w pkt F, przy
obliczaniu wysokości opłaty miesięcznej
wpisane są stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za jednego mieszkańca, podjęte w
poprzednim punkcie obrad.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z
czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXIII/159/2012 Rady Gminy
Budzyń w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałej – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówiła
Skarbnik
Gminy
p. Honorata Lisiecka, informując o zakresie zmian w budżecie Gminy, które
należy wprowadzić do budżetu Gminy na 2012 r. W/w poinformowała, że
wpłynęły na to następujące fakty :

- 10 - Gmina
Budzyń otrzymała zawiadomienie z Ministerstwa Finansów
o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę
67.760,- zł. z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu składki rentowej w 2012r.,
- w związku z realizacją zadań własnych zwiększono dochody własne o kwotę
13.250,- zł. z następujących tytułów:
- podatek od środków tran sportowych - 8.200,- zł.,
- wpływy z opłaty targowej – 2.000,- zł.,
- odsetki – 1.050,- zł.,
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- ochotnicze straże pożarne- 13.250,- zł.
W/w poinformowała, że dokonuje się także zmian w planie wydatków,
polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami
i paragrafami.
Na zakończenie p. Skarbnik poinformowała, że w wyniku przedstawionych
zmian zwiększa się dochody i wydatki w budżecie Gminy na 2012 r. o kwotę
81.010,- zł., w wyniku czego dochody budżetu Gminy ogółem wynoszą:
27.712.813,-zł. natomiast
wydatki ogółem wynoszą: 27.338.702,-zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2012 r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 19
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radna p. Kinga Buszkiewicz, która przedstawiła problemy zgłoszone jej przez
mieszkańców Budzynia, dotyczące następujących spraw :
- uporządkowania cmentarza na „Olszynkach”,
- określenia terminu wyremontowania chodnika przy ul. Cichej,
- możliwości utworzenia lodowiska w Budzyniu.
Wójt udzielił odpowiedzi, informując odnośnie pierwszej sprawy, że cmentarz
na Olszynkach jest własnością
gminy ewangelickiej, która
nie była
zainteresowana jego przekazaniem na mienie Gminy Budzyń. Wójt potwierdził,
że nastąpiła dewastacja tego miejsca.
Odnośnie naprawy chodnika na ul. Cichej w Budzyniu Wójt poinformował, że
realizacja tej inwestycji nastąpi w niedługim terminie.
Natomiast odnośnie utworzenia lodowiska w Budzyniu Wójt stwierdził, że nie
rozważał na razie takiej inwestycji.
- Radna p. Kinga Buszkiewicz poinformowała, że w wyniku zebranych
podpisów mieszkańców ul. Rynkowej, postanowiono wystąpić do odpowiedniej

- 11 instytucji, z oficjalnym zapytaniem o możliwość utworzenia dodatkowego
przejścia dla pieszych na tej ulicy.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz zwrócił się z pytaniem o możliwość wycięcia
krzewów i samosiejek na części treningowej stadionu w Budzyniu.
Wójt wyraził zgodę.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz zwrócił się również z pytaniem
o termin rozpoczęcia remontu nowej siedziby Urzędu Gminy przy
ul. Przemysłowej w Budzyniu.
Wójt odpowiedział, że rozpoczęcie jakichkolwiek prac przy tym budynku
uzależnione jest to od posiadania środków finansowych na ten cel, których
obecnie gmina nie posiada.
- Radny p. Józef Depta wnioskował o naprawę drogi powiatowej na trasie
Brzekiniec – Nowe Brzeźno, gdzie tuż przed zabudowaniami p. Cezarego
Zaguła powstało wygarbienie w jezdni, a ponadto, na wysokości zabudowań
p. Jerzego Kosznego, w miejscu, gdzie pod drogą przebiega przepust nastąpiło
bardzo znaczne obniżenie jezdni.
Wójt przyjął powyższy wniosek, który zobowiązał się przekazać do rozpatrzenia
Powiatowemu Zarządowi Dróg w Chodzieży.
- Radny p. Marian Bedyński prosił o rozważenie możliwości odstąpienia od
płacenia podatku od nieruchomości za bazę znajdującą się na terenie SKR-ów,
która już od dawna nie jest użytkowana na cele zakładu.
- Radny Powiatowy p. Eugeniusz Koczorowski na zakończenie obrad
poinformował zebranych, że jest możliwość składania wniosków
o dofinansowanie działalności w ramach Lokalnej Grupy Działania.
Adn. 20
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXIII Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Bogdan Łasecki - /
Protokołowała:
/-Damiana Jezierska - /

