P R O T O K O Ł Nr XXXII/ 2013
=====================================
z XXXII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 30 grudnia
2013r. w siedzibie OSP w Budzyniu - od godz. 12.00 do godz. 14.00.
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
- Skarbnik Gminy

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

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 uchwalenia „Programu współpracy Gminy
Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy
dzierżawy na część działki nr 26, położonej w obrębie Prosna.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/178/2013 Rady Gminy
Budzyń z dnia 12 marca 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu
państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lat 2007-2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013-2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2014-2023.
16. Uchwalenie budżetu Gminy Budzyń na 2014 r.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zakończenie obrad.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXXII 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, który przedstawił ustną
informację z realizacji wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia
03 grudnia 2013 r.
Do powyższej informacji radni nie zgłosili uwag.
Adn. 5
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji. Przewodniczący
obrad poinformował, że wnioski będzie można jeszcze zgłaszać w pkt 17
„ 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 03 grudnia
2013 r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 2 do
protokołu.
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W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
03 grudnia 2013r.
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.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag.
Adn. 9
W tym punkcie radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXXI Sesji Rady
Gminy , z dnia 03 grudnia 2013r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
„Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt 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 zadaniom tych organów.
Wójt Gminy 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
organizacjom do realizacji
Wójt Gminy przypomniał, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Budzyń z dnia
9 listopada 2010r. w spr. zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych
z organizacjami działalności pożytku publicznego, przed podjęciem dzisiejszej
uchwały należało przeprowadzić konsultacje społeczne odnośnie powyższego
Programu na 2014 rok.
Konsultacje w celu wyrażenia opinii o projekcie „Programu” zostały
przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 844/2013 Wójta Gminy Budzyń
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„Programu” w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy
Budzyń oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Budzyń. Termin
rozpoczęcia konsultacji wyznaczono na dzień 29 listopada 2013 r., a termin
zakończenia na dzień 13 grudnia 2013r.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w
związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXII/226/2013 Rady Gminy
Budzyń w sprawie Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2014 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 3 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na część działki nr 26,
położonej w obrębie Prosna, na czas dłuższy niż trzy lata.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując , że
dotychczasowy dzierżawca p. Leonard Sell wystąpił z wnioskiem o przedłużenie
umowy dzierżawy części działki nr 26, położonej w obrębie Prosna na dalszy
okres co najmniej 5 lat. Wójt zaproponował przedłużenie umowy w trybie
bezprzetargowym na okres do 31.08.2019r., aby umożliwić dzierżawcy
otrzymanie dofinansowania do dzierżawionych gruntów.
Radni po wysłuchaniu powyższego nie zgłosili zastrzeżeń do
przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym przystąpiono do
głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXII/227/2013 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na część
działki nr 26, położonej w obrębie Prosna, na czas dłuższy niż trzy lata –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały
zmieniającej uchwałę Nr XXV/178/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 marca
2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające
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Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że zmiana
uchwały Nr XXV/178/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 marca 2013r
spowodowana jest niewykorzystaniem w 2013r. części pożyczki z budżetu
państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i związanej z tym konieczności
przesunięcia kwoty niewykorzystanej pożyczki na 2014r.
Radni po wysłuchaniu powyższego nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionego
projektu uchwały, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXII/228/2013 Rady Gminy
Budzyń zmieniającą uchwałę Nr XXV/178/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia
12 marca 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lat 2007-2013 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Budzyń na 2013 r.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata Lisiecka,
informując o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy jeszcze
wprowadzić do budżetu Gminy na 2013r. W/w poinformowała, że wpłynęły
na to następujące fakty :
Zgodnie z realizacją zadań własnych :
- zmniejszono przychody o kwotę 113.520,- zł. z następujących tytułów:
pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych
operacji „Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w
Budzyniu – przebudowa sali widowiskowej z robotami towarzyszącymi”,
- zmniejszono wydatki o kwotę 113.520,- zł. na realizację operacji
„Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu –
przebudowa sali widowiskowej z robotami towarzyszącymi”.
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 zmniejsza się wydatki w budżecie Gminy na 2013 r. o kwotę
113.520,- zł. w wyniku czego wydatki budżetu Gminy ogółem wynoszą:
29.984.728,62 zł., oraz zwiększa się nadwyżkę budżetową o kwotę 113.529,- zł.
i ustala na kwotę 1.981.023,- zł.

-6Radni 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 XXXII/229/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2013 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na
lata 2013-2023.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła p. Skarbnik, informując o następujących
faktach, które wpłynęły na konieczność dokonania zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013-2023 :
1)W związku ze zmianami wartości przedsięwzięć konieczne jest wprowadzenie
zmian w wykazie przedsięwzięć tj.:
- zmniejsza się w roku 2013 wartość środków na zadanie - „ Rozbudowa
i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury - Przebudowa sali widowiskowej
wraz z robotami towarzyszącymi” – 113.520,- zł.,
- zwiększa się w roku 2014 wartość środków na zadanie - „ Rozbudowa
i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury - Przebudowa sali widowiskowej
wraz z robotami towarzyszącymi” – 275.920,- zł.
2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale Budżetowej.
3) W roku 2013 zmniejszono przychody budżetu o kwotę 113.520,- zł., a w roku
2014 zwiększono przychody budżetu o kwotę 113.520,- zł., z tytułu zaciągniętej
pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa.
Radni do przedstawionych zmian w WPF Gminy Budzyń nie zgłosili uwag,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr XXXII/230/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013-2023 –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały, która
wraz z projektem budżetu na 2014 r. jest najważniejszą pozycją dzisiejszych
obrad, tj. : projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014-2023.
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zgodnie z ustawą o finansach publicznych, od 2011 r. wraz z budżetem Gminy
Rada Gminy uchwala również niniejszą uchwałę.
Zgodnie z założeniami ustawy o finansach publicznych każda gmina uchwala
Wieloletnią Prognozę Finansowa do roku, w którym kończą się jej
zobowiązania kredytowe, w przypadku Gminy Budzyń jest to rok 2023.
P. Skarbnik poinformowała, że w gminie Budzyń nie ma zagrożeń, aby nie
zostały spełnione wskaźniki zadłużenia.
P. Skarbnik następnie szczegółowo omówiła poszczególne załączniki do
projektu uchwały , tj. :
- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Budzyń, a w niej dochody i wydatki
bieżące i majątkowe, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób
sfinansowania spłaty długu,
- opis przyjętych wartości do WPF Gminy Budzyń na lata 2014-2023,
- wykaz wieloletnich przedsięwzięć.
Po omówieniu przez p. Skarbnik projektu powyższej uchwały głos zabrał
Przewodniczący obrad, który przedstawił uchwałę Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w sprawie wyrażenia opinii
o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Budzyń, informując, że jest to opinia pozytywna.
Uchwała RIO stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Radni nie wnieśli
uwag do przedstawionej Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń
na lata 2014-2023, która omawiana była
szczegółowo na poszczególnych posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
W związku z tym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr XXXII/231/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014-2023 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni i najważniejszy wraz z podjętą
wcześniej uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2014-2023 punkt obrad tj. projekt uchwały w sprawie
budżetu Gminy Budzyń na 2014 rok.
Aby zachować
prawidłowe procedury przy
uchwalaniu budżetu
Przewodniczący obrad przedstawił tekst z Uchwały Nr XXXIV/299/2010 Rady
Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej Gminy Budzyń.
W tym miejscu głos zabrała p. Skarbnik, która zgodnie z powołaną wyżej
uchwałą, w pierwszej kolejności przystąpiła do szczegółowego omówienia
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projektowanych dochodów i wydatków budżetowych na 2014 r. przypominając
jednocześnie, że zgodnie z procedurą radni otrzymali materiały dotyczące
projektu budżetu na 14 dni przed dzisiejszą Sesją. P. Skarbnik przedstawiła :
- dochody ogółem
- 25.306.807,- zł.
z tego :
dochody bieżące:
- 24.374.121,- zł.
dochody majątkowe
932.686,- zł.
- wydatki ogółem
- 27.694.634,- zł.
z tego :
- wydatki bieżące
- 20.687.140,- zł.
- wydatki majątkowe
- 7.007.503,- zł.
- deficyt budżetu w kwocie
- 2.387.836,- zł.
który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek
i kredytów.
Następnie p. Skarbnik przedstawiła rozliczenie przychodów i rozchodów
budżetu. I tak: Przychody w wysokości 4.009.920,- zł. :
- II transza pożyczki w wysokości 363.520,- zł. zaciągniętej na wyprzedzające
finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach
działania 413 objętego PROW na lata 2007-2013 „Rozbudowa i przebudowa
Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu –przebudowa sali widowiskowej
z robotami towarzyszącymi”,
- II transza pożyczki w wysokości 362.400,- zł. zaciągniętej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację
zadania inwestycyjnego „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości
Dziewoklucz”,
- planowana do zaciągnięcia I transza pożyczki w wysokości 300.000,- zł.
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego „ Rekultywacja komunalnego
składowiska odpadów w Budzyniu – Łucjanowo”,
- planowana do zaciągnięcia
pożyczka w wysokości
640.000,- zł.
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania
„Przebudowa dróg gminnych w Budzyniu os. Piaski”,
- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 2.344.000,- zł. na realizację
zadań, na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w
ramach ogłoszonych programów i inne.
Rozchody w wysokości : 1.622.084,- zł. to:
- spłata pożyczki w wysokości 500.000,- zł. zaciągniętej na wyprzedzające
finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach
działania 413 na „Rozbudowę i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w
Budzyniu – przebudowa sali widowiskowej z robotami towarzyszącymi”,
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Kultury GOK w Budzyniu na realizację zadania „Kultywowanie tradycji
ludowych w środowisku wiejskim” – utworzenie zespołu ludowego,
- spłata pozostałych rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.101.050,- zł.
dokonuje się z dochodów własnych gminy.
P. Skarbnik poinformowała, że w 2014r. planuje się wydatki inwestycyjne na
ogólną
kwotę 7.007.503,- zł. tj. 25,30% ogółu wydatków, w tym
z następujących środków :
- ze środków stanowiących fundusz sołecki – 105.583,- zł.,
- ze środków z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji – 61.736,- zł.,
- ze środków z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Chodzieskiego-250.000,- zł.
- ze środków Gminy – 2.580.264,- zł.,
- z kredytów i pożyczek – 4.009.920,- zł.
P. Skarbnik poinformowała również, że w 2014 r. Gmina Budzyń dokonuje spłat
rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.601.050,- zł. w tym:
- z dochodów własnych Gminy w wysokości 1.101.050,- zł.,
- ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą tytułem zwrotu kosztów
kwalifikowanych w wysokości 500.000,- zł.
Pani Skarbnik na zakończenie omawiania projektu budżetu poinformowała
o wprowadzonych autopoprawkach w stosunku do projektu budżetu
omawianego na Komisjach Rady Gminy.
Radni przyjęli jednogłośnie pozytywnie zgłoszone do wcześniejszego projektu
uchwały autopoprawki.
Po omówieniu przez p. Skarbnik powyższego projektu budżetu głos zabrał
Wójt Gminy przypominając, że był on szczegółowo omawiany i analizowany
przez poszczególne Komisje Rady Gminy. Zdaniem Wójta zamierzenia projektu
budżetu są ambitne i chociaż co roku spełniane są oczekiwania znacznej grupy
mieszkańców Gminy, to i tak wszystkich oczekiwań nie zrealizuje się w danym
roku budżetowym.
Przewodniczący Rady Gminy radny p. Bogdan Łasecki stwierdził, że projekt
budżetu zawiera wszystkie najważniejsze pozycje, które w 2014 r. należy
zrealizować.
Radni nie wnieśli uwag do omawianego projektu budżetu Gminy Budzyń na
2014 r.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił niezbędne dokumenty konieczne
do uchwalenia budżetu, zgodnie z uchwałą wymienioną na wstępie w sprawie
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Budzyń.
W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad przedstawił uchwały:
- Uchwałę Nr SO.-0951/43d/15/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu, z dnia 29 listopada 2013 r., w sprawie opinii

- 10 o możliwości sfinansowania przez Gminę Budzyń deficytu budżetu ustalonego
w projekcie budżetu na 2014r. , stanowiącą zał. Nr 10 do protokołu,
- Uchwałę Nr SO.-0952/16/15/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu, z dnia 29 listopada 2013 r., w sprawie wyrażenia
pozytywniej opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2014
rok, stanowiącą zał. Nr 11 do protokołu.
W następnej kolejności
Przewodniczący obrad przedstawił
opinie
poszczególnych Komisji Rady Gminy o projekcie budżetu Gminy Budzyń na
2014 rok oraz o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata
2014-2023. Swoje opinie złożyli:
- Komisja Statutowo-Samorządowa, Prawa i Porządku Publicznego Rady
Gminy Budzyń,
- Komisja Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady
Gminy Budzyń,
- Komisja Rewizyjna Rady Gminy Budzyń.
Wszystkie opinie są pozytywne i stanowią odpowiednio załączniki od Nr 12 do
Nr 14 do protokołu.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił ostateczną opinię o powyższym
projekcie budżetu dostarczoną przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń, która jest opinią pozytywną,
wydaną na podstawie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy Budzyń.
Ostateczna opinia Komisji stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Radni, po wysłuchaniu wszystkich niezbędnych informacji, dotyczących
uchwalenia budżetu Gminy Budzyń na 2014 r. nie zgłosili uwag, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXII/232/2013 Rady Gminy
Budzyń w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Adn. 17
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radny p. Zenon Nowicki, który zgłosił konieczność naprawy zdewastowanej
skrzynki telekomunikacyjnej usytuowanej przy restauracji „Retro” w Budzyniu.
- Radny p. Tadeusz Grochowalski, który również zgłosił konieczność naprawy
przewracającego się słupa linii telefonicznej i usunięcia leżących na ziemi kabli,
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa, na odcinku drogi od zameczku w
Grabówce w kierunku leśniczówki.
Wójt poinformował, że zgłosi powyższe nieprawidłowości do operatora sieci
telekomunikacyjnej.

- 11 Adn. 18
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim obecnym za owocny udział
w obradach i zakończył XXXII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Budzyń.

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

SPOTKANIE OPŁATKOWE.

Następnie o godz. 14,00 radni spotkali się na uroczystym Spotkaniu
Opłatkowym z zaproszonymi gośćmi.

