P R O T O K O Ł Nr XXIX / 2013
=====================================
z XXIX Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 18 września 2013r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 13.00 do godz. 15.00.
W Sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 94 % 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.
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 poprzedniej Sesji.
10. Omówienie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. , w tym:
- informacja Wójta Gminy Budzyń z przebiegu wykonania budżetu
Gminy za I półrocze 2013r.,
- opinia RIO o przedstawionej przez Gminę Budzyń informacji z
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2013r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Budzyń do
kategorii dróg gminnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu
nieruchomości zabudowanej stanowiącej w całości przedmiot najmu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zakończenie obrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------
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XXIX 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
14 radnych, co stanowi 94 % ogółu, w związku z czym Sesja może obradować
i podejmować uchwały.
Adn. 3
W tym punkcie Przewodniczący obrad przedstawił dzisiejszy porządek
obrad, zgodny z przesłanym radnym, 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. 16
„ 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 czerwca
2013r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 3 do
protokołu.
Adn. 7
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną
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26 czerwca 2013r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 8
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił informację ze
swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od 26 czerwca
2013r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 4 do
protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXVIII
Rady Gminy Budzyń, z dnia 26 czerwca 2013r.

Sesji

Adn. 10
Przewodniczący obrad p. Bogdan Łasecki poprosił w tym punkcie
o zabranie głosu Wójta Gminy Budzyń, w celu przedstawienia informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 r.
Wójt Gminy Budzyń przystąpił do omówienia powyższej informacji, ujętej
w Zarządzeniu Nr 802/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 01 sierpnia 2013r.,
przypominając jednocześnie, że każdy z radnych otrzymał już wcześniej
powyższe Zarządzenie, w celu szczegółowego zapoznania się z jego treścią.
Następnie głos zabrała p. Skarbnik Gminy, która przystąpiła do
szczegółowego omówienia zapisów przebiegu wykonania budżetu Gminy
Budzyń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za
I półrocze 2013 r.
W/w przypomniała, że budżet Gminy na 2013 r. po stronie dochodów został
skalkulowany, po zmianach w ciągu I półrocza – na kwotę 31.131.934,57,- zł.,
natomiast jego realizacja na koniec I półrocza 2013 r. na dzień 30 czerwca br.
wynosi 16.165.701,75 zł., co stanowi 51,93 % wykonania, budżet po stronie
wydatków , po zmianach w ciągu I półrocza 2013 r. został skalkulowany na
kwotę 30.281.798,57,- zł., natomiast jego realizacja na koniec I półrocza 2013 r.
na dzień 30 czerwca br. wynosi 11.552.385,55 zł. , co stanowi 38,15 %
wykonania.
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wydatkami wynosi 4.613.316,20 zł. na plus.
Następnie p. Skarbnik przypomniała, że planowane na 2013 r. wydatki
inwestycyjne wynoszą 8.642.065,- zł., natomiast zrealizowane na dzień
30 czerwca br. wynoszą 526.483,16 zł. , co stanowi 6,10 % w stosunku do
planu.
P. Skarbnik podsumowała powyższą informację stwierdzając, że tak niskie
wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane jest :
- przede wszystkim planowaniem zakończenia realizacji inwestycji
jednorocznych w II półroczu 2013 r.,
a także:
- długimi procedurami przetargowymi,
- składaniem wniosków o dofinansowanie zadań ze środków unijnych i długimi
terminami ich rozpatrywania,
- realizacją zadań wieloletnich.
Następnie p. Skarbnik poinformowała, że w I półroczu 2013r. Gmina nie
zaciągała kredytów i pożyczek, natomiast poinformowała o wszystkich
aktualnych zobowiązaniach gminy na dzień 30.06.2013r. tj.:
kredyty i pożyczki ogółem 3.900.450,- zł. w tym:
- decyzją WFOŚiGW w Poznaniu umorzono Gminie Budzyń w 2013r. kwotę
80 tys. zł. tj. 20% zaciągniętej pożyczki na: „Budowę kanalizacji sanitarnej w
Dziewokluczu II etap”,
- pożyczka w kwocie 60.600,- zł. zaciągnięta w 2006r. z WFOŚiGW
w Poznaniu na „ Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w
Budzyniu”,
- kredyt inwestycyjny długoterminowy z Banku Ochrony Środowiska S.A.
w Poznaniu w kwocie 296.850,- zł. na „ Budowę hali sportowo-środowiskowej
przy Gimnazjum w Budzyniu”,
- pożyczka w kwocie 20 tys. zł. zaciągnięta w 2007 r. z WFOŚiGW w Poznaniu
na „Termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Budzyniu
wraz z przebudową dachu”,
- pożyczka w kwocie 164 tys. zł. zaciągnięta w 2008 r. z WFOŚiGW
w Poznaniu na „ Budowę kanalizacji sanitarnej w Kąkolewicach”,
- pożyczka w kwocie 12.200,- zł. zaciągnięta w 2009 r. z WFOŚiGW
w Poznaniu na „Termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Budzyniu wraz
z przystosowaniem dla potrzeb niepełnosprawnych wejścia do budynku”,
- pożyczka w kwocie 269 tys. zł. zaciągnięta w 2009r. z WFOŚiGW w Poznaniu
na „ Budowę kanalizacji sanitarnej w Brzekińcu i Nowym Brzeźnie, etap I”,
- kredyt inwestycyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej w kwocie 105 tys. zł. na „Przebudowę drogi gminnej os. Piaski w
Budzyniu”,
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na „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Wyszynach, Grabówce, Prosnie,
Nowej Wsi Wyszyńskiej”,
- kredyt inwestycyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej w kwocie 211.800,- zł. na „ Przebudowę dróg gminnych na os.
Zielonym w Budzyniu”,
- pożyczka w kwocie 425 tys. zł. zaciągnięta w 2011 r. z WFOŚiGW
w Poznaniu na „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie
Budzyń”,
- pożyczka w kwocie 336 tys. zł. zaciągnięta w 2011r. z WFOSiGW w Poznaniu
na „ Przebudowę systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych
wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach”,
- zobowiązania w kwocie 872.004,75 zł.
W/w poinformowała, że łączna kwota długu gminy Budzyń na dzień
30.06.2013r. wynosi 24,13% wykonanych dochodów ogółem.
Następnie
p.
Skarbnik
przystąpiła
do
omówienia
informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Budzyń na lata
2013-2023 za I półrocze 2013r.
Planowane dochody ogółem w omawianym zakresie zostały zwiększone
w 2013 r. o kwotę 2.165.164,57,- zł. i aktualnie wynoszą 31.131.934,57,- zł.
Wykonanie dochodów za I półrocze br. wynosi 16.165.701,75 zł. tj. 51,93%
planu. Realizacja dochodów bieżących przebiega prawidłowo.
Planowane wydatki
ogółem zostały zwiększone w 2013 r. o kwotę
2.187.164,57,- zł. i aktualnie wynoszą 30.281.798,57,- zł.
Wykonanie wydatków za I półrocze 2013r. wynosi 11.552.385,55 zł. tj. 38,15%
planu. Również realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.
Terminy zakończenia realizacji inwestycji planowane są w II półroczu 2013r.
Następnie P. Skarbnik poinformowała, że na 30.06.br. planowana jest
nadwyżka budżetu w wysokości 850.136,- zł.
Wykonanie budżetu na 30.06.2013r. to uzyskana nadwyżka w wysokości
4.613.316,20 zł., w związku z czym nie było potrzeby angażowania
wprowadzonych wolnych środków. Stan środków do dyspozycji na ten dzień
wynosi 2.247.823,67,- zł.
Taki stan środków oznacza, że Gmina posiada w części zabezpieczone środki na
realizację inwestycji w II półroczu 2013 r.
Pani Skarbnik poinformowała również, że na 30.06.2013 r. faktyczne
zadłużenie Gminy Budzyń wynosi 3.900.450,- zł., z tytułu kredytów i pożyczek
długoterminowych.
Na 30.06.2013r. planowane zadłużenie Gminy Budzyń wynosi 5.503.450,- zł.
W I półroczu br. wielkość zadłużenia została zmniejszona o kwotę 768 tys. zł.,
co spowodowane było otrzymanymi dotacjami na realizację zadania
inwestycyjnego i jednoczesnym zmniejszeniem zaciąganych kredytów
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zaciąganych pożyczek z Unii Europejskiej.
W/w poinformowała, że wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących
wskaźnikach.
Pani Skarbnik poinformowała, że w załączniku do omawianej informacji
znajduje się wykaz przedsięwzięć do realizacji w poszczególnych latach.
Po omówieniu powyższych informacji p. Skarbnik przystąpiła do omówienia
informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2013 r.
P. Skarbnik poinformowała, że instytucja Kultury składa się z dwóch działów tj.
z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej. Plan finansowy tych
działów składa się z planu przychodów i kosztów.
Na dzień 30.06.2013 r. plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury wynosi:
przychody i koszty po stronie planu 1.274.927,- zł. , natomiast po stronie
wykonania :
- przychody : 935.824,31 zł. co stanowi 73,40 % planu, natomiast koszty :
926.629,83 zł., co stanowi 72,68 % planu.
Na dzień 30.06.2013 r. plan finansowy Biblioteki Publicznej wynosi:
przychody i koszty po stronie planu 253.600,- zł. , natomiast po stronie
wykonania :
- przychody : 147.571,34 zł. co stanowi 58,19 % planu, natomiast koszty :
149.308,76 zł., co stanowi 58,88 % planu.
Pani Skarbnik podsumowała przedstawioną informację stwierdzając, że nie
ma zagrożeń po stronie dochodów i wydatków budżetowych, natomiast jest
wiele spraw , których do końca roku nie można przewidzieć.
Zdaniem p. Skarbnik i Wójta Gminy Budzyń realizacja budżetu na 30.06.2013r.
jest zadawalająca.
Po przedstawieniu i szczegółowym omówieniu powyższej informacji,
stanowiącej zał. Nr 5 do protokołu, głos zabrał Przewodniczący obrad
przedstawiając uchwałę Nr SO-0953/2/15/Pi/2013
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2013 r.
wyrażającą pozytywną opinię o przedłożonej przez Gminę Budzyń informacji
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku Gminy Budzyń.
Powyższa uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Radni, po wysłuchaniu powyższego, przyjęli informację o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Budzyń, informację o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2013 r.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
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Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata Lisiecka,
informując o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy wprowadzić do
budżetu Gminy na 2013 r. W/w poinformowała, że wpłynęły na to następujące
fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o przyznaniu dotacji celowych w kwocie: 66.033,- zł., z przeznaczeniem na
realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz
11.021,- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla
uczniów w ramach „wyprawki szkolnej”,
- Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim
Umowę
w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową na dofinansowanie
budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę 139.500,- zł.,
- w związku z realizacją zadań własnych zwiększono dochody własne o kwotę
83.330,- zł. z następujących tytułów:
- czynsz za obwody łowieckie – 500,- zł.,
- czynsz za budynki komunalne – 16.000,- zł.,
- wpływy z tytułu sprzedaży – 8.000,- zł.,
- pozostałe odsetki – 23.550,- zł.
- wpływy z różnych opłat – 2.980,- zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 8.800,- zł.,
- podatek od spadków i darowizn – 12.000,- zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000,- zł.,
- wpływy za wynajem – 500,- zł,
- wpływy z usług – 1.000,- zł.,
- wpływy ze zwrotów świadczeń – 5.000,- zł.,
- zmniejszono dochody własne o kwotę 100.000,- zł. z następujących tytułów:
- gospodarka odpadami– wpływy z usług – 100.000,- zł,
- zwiększono przychody o kwotę 36.000,- zł. z następujących tytułów:
- wolne środki – 36.000,- zł.,
- zmniejszono przychody o kwotę 622.000,- zł. z następujących tytułów:
- kredyt na finansowanie deficytu – 622.000,- 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 w budżecie Gminy na 2013 r. o kwotę
199.884,- zł., w wyniku czego dochody budżetu Gminy ogółem wynoszą:
31.007.367,14 zł., oraz zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2013r. o kwotę
386.116,- zł., w wyniku czego wydatki ogółem wynoszą:
29.571.231,14 zł.
W/w poinformowała również, że zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę
586.000,- zł. i ustala się ją na kwotę 1.436.136,- zł.
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z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXIX/204/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2013 r. – jednogłośnie .
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad
przedstawił następny
projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata
2013-2023.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła p. Skarbnik, uzasadniając konieczność
dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata
2013-2023 :
1)W związku ze zmianami wartości przedsięwzięć wprowadza się zmiany w
wykazie przedsięwzięć.
Zmniejsza się wartość środków na następujące zadania:
- „Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury – przebudowa sali
widowiskowej wraz z robotami towarzyszącymi ’’– 12 tys. zł.,
- „Budowa stacji uzdatniania wody w Dziewokluczu” – 170 tys. zł.,
- „Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników
wodnych” – 10 tys. zł. ,
- „Przebudowa drogi gminnej w Podstolicach” – 23 tys. zł.
2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale Budżetowej.
3) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 36 tys. zł. z tytułu wolnych środków
oraz zmniejszono przychody budżetu o kwotę 622 tys. zł. z tytułu planowanego
do zaciągnięcia kredytu na finansowanie deficytu.
W związku z powyższym dokonano aktualizacji spłat kredytów i pożyczek oraz
kwoty długu na lata następne.
4) Gmina Budzyń podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego
w dniu 08 sierpnia 2013r. Umowę o przyznanie pomocy Nr 01720-6930UM1540101/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania
413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 20072013 na kwotę 25 tys. zł.
Gmina Budzyń podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego
w dniu 8 sierpnia 2013r. Umowę o przyznanie pomocy Nr 01660-6930UM1540103/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania
413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 20072013 na kwotę 25 tys. zł.
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50 tys. zł. z tytułu zwrotu środków, w związku z podpisanymi umowami.
Radni do przedstawionych zmian w WPF Gminy Budzyń nie zgłosili uwag, w
związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXIX/205/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013-2023 –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zaliczenia dróg na terenie Gminy Budzyń do kategorii dróg gminnych.
Wójt omówił powyższy projekt uchwały , informując, że w związku
z rozbudową na terenie Gminy Budzyń nowych osiedli mieszkaniowych i ulic
oraz powstawaniem terenów inwestycyjnych, zachodzi konieczność budowy
nowych dróg, łączących tereny mieszkaniowe i przemysłowe. Gmina budując
nową infrastrukturę drogową zamierza ubiegać się o środki unijne. Niezbędnym
warunkiem ubiegania się o środki pomocowe jest zaliczenie uchwałą Rady
Gminy poszczególnych dróg do kategorii dróg gminnych, których przebieg
zaopiniowany jest przez Zarząd Powiatu.
Wójt poinformował, że na wniosek Urzędu Gminy wpłynęło pismo Zarządu
Powiatu Chodzieskiego, informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
Gminy Budzyń dot. zaliczenia wymienionych we wniosku dróg do kategorii
dróg gminnych.
Pismo to stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Następnie Wójt Gminy przedstawił załączniki do projektu uchwały tj. :
- wykaz 72 dróg Gminy Budzyń, które zalicza się do kategorii dróg gminnych,
- mapkę obrazującą przebieg dróg na terenie Budzynia,
- mapkę obrazującą przebieg dróg na terenie Gminy Budzyń.
Radni nie zgłosili uwag do propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy
Budzyń do kategorii dróg gminnych, w związku z czym przystąpiono do
głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXIX/206/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie zaliczenia dróg na
terenie Gminy Budzyń do kategorii dróg gminnych – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przystąpił do przedstawienia przedostatniego

- 10 projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu
nieruchomości zabudowanej stanowiącej w całości przedmiot najmu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który poinformował, że
dotychczasowy najemca wystąpił z wnioskiem o nabycie nieruchomości o nr
ewid. 59/5 o pow. 0,1164 ha, położonej w obrębie Bukowiec, zabudowanej
budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Wójt stwierdził, że jest uzasadnienie
przyznania pierwszeństwa w nabyciu tej nieruchomości przez najemcę, w trybie
bezprzetargowym, gdyż zajmuje on całą nieruchomość jednolokalową,
zdecydowany jest ją nabyć i wymaga ona nakładów w postaci remontu.
Wójt poinformował również, że sytuacja ta jest potwierdzona przez sołtysa wsi.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXIX/207/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyznania
pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej stanowiącej w całości
przedmiot najmu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przystąpił do przedstawienia ostatniego
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że na działce
numer 456/11 o powierzchni 0,0301 ha, położonej w centrum wsi Sokołowo
Budzyńskie, znajduje się budynek, użytkowany dotychczas jako Remiza
Ochotniczej Straży Pożarnej. Po oddaniu do użytkowania nowego budynku,
pełniącego obecnie funkcję Remizy, powyższa działka zabudowana stała się
zbędna Gminie Budzyń. W związku z tym jest propozycja zbycia powyższej
działki , w trybie przetargowym, tym bardziej, że nastąpiło zainteresowanie jej
nabyciem. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest
uzasadnione.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXIX/208/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.

- 11 Adn. 16
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radna p. Honorata Struzik, która zwróciła się z prośbą w imieniu księdza
Proboszcza Parafii Wyszyny, o umieszczenie tablicy informacyjnej przy
kościele i przy figurze Św. Wawrzyńca - z rysem historycznym odnawianego
zabytkowego kościoła w Wyszynach.
- Radna prosiła również o rozważenie możliwości założenia na słupach
elektrycznych halogenów skierowanych na kościół i na wieżę kościelną.
- Radna ponownie prosiła o dołożenie lub wymianę 2 koszy na śmieci przy
Domu Kultury w Wyszynach.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz , który poruszył następujące problemy:
1) Radny stwierdził, że zmiana organizacji ruchu i ustalenie pierwszeństwa
przejazdu od os. Kwiatowego w kierunku ronda może wprowadzić chaos, przy
przejeździe w kierunku cmentarza.
2) Radny prosił o ponowne skierowanie Jego wniosku z poprzedniej Sesji
Rady Gminy do Zarządu Dróg, ze względu na kompromitującą Jego zdaniem
odpowiedź w tej sprawie. Zdaniem radnego jest możliwość usprawnienia gulika
ulicznego, który nieprawidłowo odbiera wodę opadową przy remizie OSP
w Dziewokluczu.
3) Radny poinformował, że grupa energetyczna , która ostatnio kopała kabel
w Dziewokluczu wycięła dziurę w asfalcie i taki stan drogi pozostawiła do
chwili obecnej.
4) Radny prosił o rozważenie możliwości wyodrębnienia na terenie Gminy
Budzyń mieszkań socjalnych, gdyż przybywa rodzin z wielkimi problemami
finansowymi, które z różnych przyczyn nie radzą sobie w życiu i mają problemy
mieszkaniowe.
Wójt Gminy poinformował, że przedstawione problemy zostaną omówione na
najbliższej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń.
- Radny p. Paweł Brychczyński zgłosił, że Klub Sportowy „Kłos” z Budzyniu
chciałby wystąpić do Urzędu Gminy o zwiększenie dotacji na swoją działalność.
P. Skarbnik odpowiedziała, że Klub Sportowy nie jest stroną wnioskującą
o zwiększenie dotacji. P. Skarbnik poinformowała, że będzie ogłoszony
konkurs na nowe dotacji, z których otrzymujący rozliczają się do końca roku.
- Radny p. Tadeusz Grochowalski przypomniał o ustawieniu tablic z numeracją
zabudowań na wybudowaniach Wyszyn.
Wójt odpowiedział, że na terenie całe Gminy w m-cu październiku br. brakujące
tablice będą uzupełnianie.

- 12 Adn. 17
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXIX Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Bogdan Łasecki - /
Protokołowała:
/-Damiana Jezierska - /

