P R O T O K O Ł Nr XXXIII/ 2014
=====================================
z XXXIII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 28 stycznia
2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 14.00 do godz.
16.00.
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
- Sekretarz Gminy
- Kierownik GOPS
- Przedstawiciel Izby Rolniczej

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Honorata Lisiecka,
- p. Bogusław Gniła.
- p. Magdalena Gokiert-Kabat,
- p. Paweł Szafranek.

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 o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w
zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
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nieruchomości jednostce organizacyjnej Gminy Budzyń na okres powyżej
3 lat.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową
sprzedaż nieruchomości położonej w Bukowcu stanowiącej własność
Gminy Budzyń.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2014 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014 – 2023.
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Budzyń do
złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki dla
projektu pn. „ Usprawnienie zarządzania energią poprzez
termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z
przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Budzyń na 2014r.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zakończenie obrad.
-------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXXIII 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 wraz z dodatkowym punktem 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na 2014r. i stał się
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punktem obrad.
Adn. 4
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił informację
z realizacji wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia
2013r.
Do powyższej 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. 21
„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
28 grudnia 2013 r.
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
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
28 grudnia 2013r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 8
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który również
przedstawił
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy.
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 XXXII Sesji Rady
Gminy Budzyń, z dnia 28 grudnia 2013r.
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Przewodniczący obrad przedstawił w tym punkcie powiązane ze sobą
trzy projekty uchwał w następujących sprawach:
1) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
2) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
3) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i
rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w
zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 20142020.
Następnie głos zabrała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Budzyniu p. Magdalena Gokiert-Kabat, która szczegółowo omówiła
powyższe projekty uchwał, związane z programem w zakresie dożywiania.
W/w poinformowała, że z dniem 31 grudnia 2013r. straciły moc prawną
przepisy dotyczące pomocy państwa w zakresie dożywiania. Obecnie
obowiązuje uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Następnie Pani Kierownik poinformowała, że program ten zakłada wspieranie
finansowe gmin z budżetu państwa pod warunkiem przyjęcia przez daną gminę
stosownych uchwał wymienionych powyżej.
Pani Kierownik poinformowała, że :
1) Pierwszy projekt uchwały dotyczy ustanowienia odpowiedniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020, którego podjęcie jest warunkiem otrzymania dotacji. Następnie
w/w szczegółowo omówiła załącznik do projektu uchwały, który zawiera ;
podstawę prawną, cel programu, ocenę sytuacji warunkującą realizację
programu, podmioty realizujące program, zakres podmiotowy i przedmiotowy
programu oraz finansowanie oraz monitoring programu. W/w poinformowała,
że celem tego programu jest udzielanie pomocy w zakresie dożywiania bez
potrzeby wydawania decyzji administracyjnych oraz przeprowadzania wywiadu
środowiskowego, tak aby uczniowie mogli z niego korzystać w nagłej sytuacji,
bez zbędnej zwłoki.
Radni wysłuchali pierwszego projektu uchwały nie zgłaszając uwag, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
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Budzyń w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
2) Drugi projekt uchwały w tym zakresie dotyczy podwyższenia do 150%
kryterium dochodowego w rodzinie ucznia, pozwalającego przyznać mu pomoc
w zakresie dożywiania. Pani Kierownik wyjaśniła, że bez tej uchwały
uczniowie , których dochód w rodzinie przekracza 100% kryterium
dochodowego nie mogliby korzystać z pomocy w zakresie dożywiania.
Radni wysłuchali wyjaśnień dotyczących drugiego projektu uchwały, nie
zgłaszając uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIII/234/2014 Rady Gminy
Budzyń w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
3) Trzeci projekt uchwały dotyczy określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania.
Pani Kierownik poinformowała , że ten projekt uchwały pozwala na odstąpienie
od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania, jeżeli dochód w rodzinie
ucznia nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego. Podjęcie tej
uchwały pozwoli na korzystanie z tego przywileju większej grupie osób, gdyż
ustawowo dotyczy on tylko rodzin, których dochód nie przekracza 100%
kryterium dochodowego.
Radni nie zgłosili również uwag do powyższego projektu uchwały, stwierdzając
że wszystkie trzy omawiane wyżej uchwały są bardzo zasadne, gdyż skierowane
są do najbiedniejszych członkom naszego społeczeństwa. W związku z tym
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XXXIII/235/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości jednostce organizacyjnej Gminy
Budzyń na okres powyżej 3 lat.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując , że na
działce nr 11/22 o pow. 0,0989 ha położonej w Brzekińcu, stanowiącej własność
Gminy znajduje się hydrofornia, której dysponentem jest Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu. Do powyższej działki prowadzi droga
dojazdowa o nr działki 11/18 o pow. 0,0571 ha, będąca również własnością
Gminy Budzyń. Wójt Gminy poinformował, że Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Budzyniu wystąpił z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy
użyczenia na okres 10 lat , której przedmiotem są powyższe działki.
Wójt Gminy poinformował, że wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy
użyczenia nieruchomości jest uzasadnione, aby zakład mógł realizować swoje
statutowe zadania.
Radni nie zgłosili uwag, stwierdzając uzasadnioną konieczność zawarcia
kolejnej umowy użyczenia nieruchomości z GZWiK w Budzyniu.
Przystąpiono do głosowania. W głosowania brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIII/236/2014 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości jednostce
organizacyjnej Gminy Budzyń na okres powyżej 3 lat - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na
okres powyżej 3 lat.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując , że na
działce nr 420/1 o pow. 1,7833 ha oraz działce nr 413 o pow. 0,7500 ha,
położonych w Budzyniu, stanowiących własność Gminy Budzyń, usytuowany
jest stadion sportowy, który z racji prowadzonej tam działalności przypisany jest
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Budzyniu. Wójt poinformował, że ponieważ
kończy się umowa dzierżawy na wymienione nieruchomości, dlatego też GOK
w Budzyniu wystąpił o jej przedłużenie na okres powyżej 3 lat.
Wójt Gminy poinformował, że wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości jest uzasadnione, aby Gminny Ośrodek Kultury
w Budzyniu mógł realizować na powyższym obiekcie działania z zakresu
upowszechniania kultury, sportu i turystyki, zgodnie ze swoim statutem.
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kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z GOK w Budzyniu.
Przystąpiono do głosowania. W głosowania brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIII/237/2014 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości na okres powyżej 3 lat - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując że
nastąpiło zainteresowanie nabyciem nieruchomości o nr ewid. 75 i 76 i o pow.
każda 0,0900 ha, położonych w obrębie Wyszyny, stanowiących własność
Gminy Budzyń, które przeznaczone zostaną pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne. Wójt Gminy poinformował, że sprzedaż powyższych działek
może nastąpić w drodze przetargu nieograniczonego.
Radni nie zgłosili uwag do propozycji sprzedaży powyższych nieruchomości, w
związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIII/238/2014 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej
w Bukowcu, stanowiącej własność Gminy Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
„AGRO-DANMIS” Sp. J. w Bukowcu - właściciel nieruchomości o nr 44/5, na
której usytuowana jest hydrofornia zaopatrująca w wodę sołectwo Bukowiec,
wystąpił z wnioskiem o bezprzetargowe nabycie działki nr 44/6 położonej
w Bukowcu. Działka ta o pow. 0,0118 ha, stanowi własność Gminy Budzyń
i jednocześnie drogę dojazdową do hydroforni. Wójt Gminy poinformował, że
ponieważ nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość,
w związku z czym proponuje się jej zbycie w formie bezprzetargowej.
Radni nie zgłosili uwag do propozycji sprzedaży powyższej nieruchomości,
w formie bezprzetargowej, związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
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Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości
położonej w Bukowcu, stanowiącej własność Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Budzyń na 2014 r.
Na wstępie głos zabrał Wójt Gminy informując, że propozycja zmian
w budżecie spowodowana jest możliwością uzyskania dofinansowania do
zadania
inwestycyjnego
związanego
z
termomodernizacją,
rozbudową i przebudową budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę
Urzędu Gminy. Wójt Gminy wyjaśnił, że wniosek Gminy Budzyń
zakwalifikował się do uzyskania dofinansowania na powyższy cel, jednakże do
kompletu dokumentów , które pozwolą na zwiększenia szansy uzyskania
dofinansowania jest przedłożenie stosownych uchwał Rady Gminy.
Następnie szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy
p. Honorata Lisiecka, informując o zakresie zmian w budżecie Gminy, które
należy wprowadzić do budżetu Gminy na 2014 r. W/w poinformowała, że
wpłynęły na to następujące fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o przyznaniu dotacji celowej: w kwocie 18.347,- zł. z przeznaczeniem na pomoc
finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r.,
- zgodnie z Umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego w ramach IV konkursu Programu priorytetowego System
zielonych inwestycji Zarzadzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
pn. „ Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń”
zwiększa się dotację na rok 2014 o kwotę 48.110,- zł.,
- w związku z realizacją zadań własnych:
zwiększono dochody własne o kwotę 550.000,- zł. z następujących tytułów:
- podatek od nieruchomości – 250.000,-zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 150.000,- zł.,
- wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT – 150.000,- zł.,
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :
- administracja publiczna – urzędy gmin – zadania inwestycyjne –
„Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i
przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy
Budzyń” – 550.000,- zł.
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polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami
i paragrafami.
P. Skarbnik poinformowała, że w wyniku przedstawionych zmian zwiększa się
dochody i wydatki w budżecie Gminy na 2014 r. o kwotę 616.457,- zł.,
w wyniku czego dochody Gminy ogółem wynoszą: 25.923.264,- zł. natomiast
wydatki Gminy ogółem wynoszą : 28.311.100,- zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr XXXIII/240/2014 Rady Gminy Budzyń
w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2014 r. – stosunkiem głosów: ”za” – 14
osób, „przeciw” – 1 osoba.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad w tym punkcie przedstawił kolejny projekt
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń
na lata 2014-2023.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata Lisiecka,
która poinformowała, że konieczność zmian w WPF na lata 2014-2023 wynika
z zapisów podjętej w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Budzyń na 2014 r.
Zmiany dotyczą:
1) Zmian wartości przedsięwzięć w wykazie przedsięwzięć:
- Zwiększa się w roku 2014 wartość środków na zadanie „Termomodernizacja
5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń” o kwotę 48.110,- zł.
- Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Przebudowa i rozbudowa budynku
biurowego na potrzeby Urzędu Gminy” na „Usprawnienie zarządzania energią
poprzez termomodernizację , rozbudowę i przebudowę budynku biurowego
z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń”.
- Ustala się okres realizacji w następujących latach i kwotach: 2014r. - 750.000,zł., 2015r. – 1.500.000,- zł.
- Zmniejsza się w roku 2015 wartość środków na następujące zadania:
- „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym
we wsi Podstolice” o kwotę 200.000,- zł.,
- „Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w BudzyniuŁucjanowo” o kwotę 50.000,- zł.,
- „Zagospodarowanie parku przy stawie tzw. ”Glinki” o kwotę 100.000,- zł.,
- Zwiększa się w roku 2016 wartość środków na następujące zadania:
- ”Zagospodarowanie parku przy stawie tzw. ”Glinki” o kwotę 100.000,- zł.
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w Uchwale Budżetowej.
3) W roku 2015 zwiększono dochody bieżące o kwotę 404.800,- 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 XXXIII/241/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014-2023 –
stosunkiem głosów: „za” – 14 osób , „przeciw” – 1 osoba.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Budzyń do złożenia wniosku
o dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki dla projektu pn.
„Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę
i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy
Budzyń”.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że jest on
konsekwencją wcześniejszej uchwały budżetowej. Wójt Gminy poinformował,
że niezbędna jest zgoda Rady Gminy do upoważnienia Wójta do :
- złożenia
wniosku o dofinansowanie w formie dotacji projektu
pn. „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę
i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy
Budzyń” realizowanego w ramach Programu Priorytetowego „System Zielonych
Inwestycji (GIS-Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią
w budynkach użyteczności publicznej
oraz
- do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla potrzeb
realizacji projektu pn. „Usprawnienie zarządzania energią poprzez
termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego
z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń”.
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 XXXIII/242/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie upoważnienia
Wójta Gminy Budzyń do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji
oraz pożyczki dla projektu pn. „Usprawnienie zarządzania energią poprzez
termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego
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„za” – 14 osób , „przeciw” – 1 osoba.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni
projekt
uchwały
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na
2014r.
Szczegółowo punkt ten omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
p. Marian Bedyński, który przypomniał, że zgodnie ze Statutem Gminy Komisja
wykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formie wskazanej
w uchwale Rady. Przewodniczący Komisji poinformował, że zgodnie
z powyższym zapisem na ostatnim posiedzeniu Komisji został zaproponowany
i zaakceptowany przez jej członków plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Budzyń na 2014r. W dniu dzisiejszym zostaje on przedstawiony do
uchwalenia.
Następnie w/w przedstawił powyższy plan pracy, stanowiący załącznik do
projektu uchwały.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIII/243/2014 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Budzyń na 2014r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 21
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- P. Paweł Szafranek, który szczegółowo zapoznał radnych z tematem uboju
rytualnego i prosił o rozważenie możliwości zbierania podpisów pod petycjami
o pozostawieniu uboju rytualnego.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz zgłosił wniosek dotyczący konieczności
dokonania naprawy oraz wykonania odwodnienia drogi powiatowej Nr 1488P
Wyszyny-Próchnowo, na odcinku od posesji Nr 12 do budynku byłej Szkoły
Podstawowej w Dziewokluczu.
- W/w zgłosił również, że w rejonie świetlicy wiejskiej oraz sklepu
spożywczego w Dziewokluczu są liczne przełomy w nawierzchni asfaltowej
drogi, powstałe po przeprowadzonych przewiertach, po których nie dokonano
naprawy nawierzchni drogi.
Wójt Gminy poinformował, że powyższe wnioski przekaże do rozpatrzenia
i realizacji do odpowiednich służb.
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Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXXIII Sesję Rady Gminy Budzyń.

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

