P R O T O K O Ł Nr XXXIV/ 2014
=====================================
z XXXIV Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 14 marca
2014r. w siedzibie OSP w Budzyniu - od godz. 12.00 do godz. 14.30.
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
- Skarbnik Gminy
- urbanista
- pracownik Urzędu Gminy

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Honorata Lisiecka,
- p. Helena Bielasiewicz-Nowicka
- p. Maciej Grabarski.

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.Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
placówkach prowadzonych przez Gminę Budzyń.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu
budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu
z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy
Budzyń.
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w jednostkach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Budzyń.
14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych
prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ
oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości
wykorzystania udzielonej dotacji.
-215. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania

dotacji celowej z budżetu Gminy Budzyń na dofinansowanie kosztów
inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem
elementów zawierających azbest.
16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
Budzyń lub jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu do tego
uprawnionego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzyń.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Budzyń.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Budzyń.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami na
okres 3 lat.
21. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Budzyniu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie Gminy Budzyń na 2015 r. środków stanowiących fundusz
sołecki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłaty targowej oraz sposobu jej
pobierania.
24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/233/2014 Rady
Gminy Budzyń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc
gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2014 r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2014-2023.
27. Wolne głosy i wnioski.
28. Zakończenie obrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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XXXIV 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, który stał się obowiązujący na dzisiejszej Sesji.
Adn. 4
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił informację
z realizacji wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 28 stycznia
2014r.
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. 27
„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 stycznia 2014 r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 3 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
28 stycznia 2014r.
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 przyjęli protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy
Budzyń, z dnia 28 stycznia 2014r. – stosunkiem głosów: „za” – 13 radnych,
„wstrzymał się od głosu” – 1 radny.
Adn. 10
Przewodniczący obrad poinformował, że zostanie w tym punkcie
przedstawione
sprawozdania
z
wysokości
średnich
wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę Budzyń.
Powyższe sprawozdanie, które otrzymali wszyscy radni, przedstawił
i przeanalizował Wójt Gminy Budzyń. W/w poinformował, że co roku Gminny
Zakład Oświaty w Budzyniu ma obowiązek przedkładać Radzie Gminy
zatwierdzone przez Wójta Gminy sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
w szkołach prowadzonych przez Gminę Budzyń.
Sprawozdanie to po przeanalizowaniu zostało przyjęte i stanowi zał. Nr 5 do
protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
-5W/w oznajmił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu w dniu 16 stycznia 2014 r. złożył
wniosek do Rady Gminy o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, który zawiera również szczegółowe
kalkulacje związane z kosztami eksploatacji urządzeń wodnych.

Wniosek ten stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
zaproszony na posiedzenie Komisji kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Budzyniu p. Janusz Geisler po omówieniu kalkulacji kosztów
eksploatacji urządzeń wodnych przedstawił propozycje taryf dla zaopatrzenia
w wodę i za odprowadzanie ścieków, w cenach netto za 1 m ³, przy wskaźniku
wzrostu w stosunku do 2013r. o około 1,7 - 2 %. Przedstawione taryfy, po
przeprowadzonej dyskusji zostały przez Komisję większością głosów
zaopiniowane pozytywnie. Przewodniczący Komisji następnie przedstawił
proponowane taryfy :
- za wodę dla indywidualnych odbiorców – 2,33 zł. netto za m³, plus należny
podatek VAT, przy obecnej stawce wynoszącej 2,29 zł. netto oraz stawka opłaty
abonamentowej - 2,20 zł. netto miesięcznie plus należny podatek VAT,
- za wodę na pozostałe cele – 3,72 zł. netto za m³, plus należny podatek VAT,
przy obecnej stawce 3,65 zł. netto oraz stawka opłaty abonamentowej – 5 zł.
netto miesięcznie plus należny podatek VAT,
- za ścieki dla potrzeb socjalno – bytowych – 3,78 zł. netto za m³, plus należny
podatek VAT, przy obecnej stawce 3,71 zł. netto,
- za ścieki dla pozostałych odbiorców – 4,17 zł. netto za m³, plus należny
podatek VAT, przy obecnej stawce 4,09 zł. netto.
Przewodniczący Komisji poinformował, że na posiedzeniu Komisji Kierownik
GZWiK dla porównania przedstawionych propozycji przedstawił również ceny
za wodę i odprowadzenie ścieków w gminach ościennych, które w większości
okazały się wyższe.
Przewodniczący powyższej Komisji nadmienił, że propozycje stawek za
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz stawki opłaty
abonamentowej przyjęte na Komisji zostały przedstawione w dniu dzisiejszym
do uchwalenia.
Na zakończenie tego tematu Wójt poinformował, że jak co roku taryfy
obowiązywać będą w okresie od 15 kwietnia br. do 14 kwietnia 2015 r.
Radni po wysłuchaniu przedstawionych
propozycji cen za wodę
i za odprowadzanie ścieków nie zgłosili innych propozycji, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XXXIV/244/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie zatwierdzenia taryf dla
-6zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków –
stosunkiem głosów : „za” – 12 radnych, „przeciw” – 2 radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 12

Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zwolnienia samorządowego zakładu
budżetowego – Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w
Budzyniu z obowiązku wpłaty nadwyżki
środków obrotowych do budżetu Gminy Budzyń.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy informując, że do Urzędu Gminy
wpłynął wniosek Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu
o podjęcie decyzji w sprawie zaniechania wpłaty nadwyżki budżetowej
w kwocie 110.745,- zł. na rzecz Gminy Budzyń. Przychylne ustosunkowanie się
do powyższego wniosku pozwoli Zakładowi na przeznaczenie kwoty nadwyżki
budżetowej na remont i renowację swoich budynków oraz urządzeń przy
oczyszczalni ścieków.
Wójt przypomniał, że ustawa o finansach publicznych przyznała radom gmin
kompetencje do podjęcia uchwały zwalniającej
samorządowy zakład
budżetowy z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu
Gminy, pozostawiając ją do dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego.
Wójt wyjaśnił, iż nadwyżka środków obrotowych jest pojęciem z kategorii
finansowych i nie jest tożsama z posiadaniem przez jednostkę środków
pieniężnych.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który poinformował, że powyższy
projekt uchwały był przedstawiony na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał jej
akceptację.
Radni nie zgłosili uwag, stwierdzając, że podjęcie uchwały zwalniającej Gminny
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z obowiązku wpłaty nadwyżki
do budżetu Gminy Budzyń jest celowe, gdyż pozwoli na wykonanie
niezbędnych prac remontowych w Zakładzie.
Przystąpiono do głosowania. W głosowania brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIV/245/2014 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego –
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z obowiązku wpłaty
nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Budzyń - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Budzyń.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, przypominając, że temat opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego został zasygnalizowany na

posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki
Rady Gminy Budzyń.
Wójt poinformował, że z dniem 1 września 2013r. straciły ważność opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Budzyń. Wójt przypomniał, że w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę zapewnione jest bezpłatne wychowanie przez 5
godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Natomiast poza czasem 5godzinnym każda dodatkowa godzina świadczeń wychowawczych i usług jest
odpłatna.
Wójt zaproponował , aby wysokość opłaty wynosiła 1,- zł. za każdą dodatkową
godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, przy czym miesięczna wysokość opłaty
ustalana będzie jako iloczyn: ustalonej stawki godzinowej oraz liczby godzin
pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas 5- godzinny oraz liczby dni pobytu
dziecka w przedszkolu.
Wójt zaproponował również, aby
w przypadku, gdy do przedszkola
jednocześnie uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, na wniosek
rodziców ( opiekunów prawnych ), opłata uległa obniżeniu o 20 % za drugie
i każde kolejne dziecko.
Radni wysłuchali propozycji Wójta ujętej w powyższym projekcie
uchwały nie zgłaszając innych propozycji, w związku z czym przystąpiono do
głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XXXIV/246/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie określenia opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
szkół i placówek oświatowych
niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka
samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli
prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
-8W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy informując , że od września br. na
terenie naszej Gminy zostanie otwarta nowa placówka przedszkolna
niepubliczna. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb
i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych jednostek
oświatowych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu
terytorialnego.

Wójt poinformował, że podjęcie powyższej uchwały podyktowane jest
wprowadzoną nowelizacją ustawy o systemie oświaty w zakresie dotowania
placówek niepublicznych oraz zmianą treści składanych wniosków przez
podmioty dotowane w celu uzyskania danych niezbędnych do naliczania dotacji.
Wniosek o dotację organ prowadzący placówki niepublicznej składa do Urzędu
Gminy Budzyń w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji.
Następnie Wójt szczegółowo omówił wysokość dotacji dla
poszczególnych placówek oświatowych niepublicznych, które ewentualnie
mogą powstać w gminie oraz dla niepublicznego przedszkola, który otrzyma
dotację na każdego ucznia zamieszkałego w naszej Gminie , a także uczącego
się poza gminą , w wysokości 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących,
ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych danego rodzaju,
prowadzonych przez Gminę Budzyń, w przeliczeniu na jednego ucznia,
pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz
za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na ucznia
niepełnosprawnego przedszkola.
Wójt przedstawił również wszystkie wzory wniosków w tej sprawie,
stanowiących załączniki do projektu uchwały.
W/w poinformował, że organ prowadzący składa rozliczenie wykorzystania
dotacji w terminie do 10 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do 10
stycznia roku następnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia.
Na zakończenie Wójt poinformował, że zgodnie z zapisami powyższego
projektu uchwały upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Budzyń lub
Gminnego Zakładu Oświaty w Budzyniu mają prawo do dokonywania kontroli
zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach
oraz dokonywania kontroli sposobu wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu
Gminy Budzyń.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIV/247/2014 Rady Gminy
Budzyń w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek
oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż
-9jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania
kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 15 i 16
Przewodniczący obrad przedstawił kolejne dwa projekty uchwał
w sprawach:

1) zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy
Budzyń na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem,
usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest,
2) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub
rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Budzyń lub jej jednostkom
podległym oraz wskazanie organu do tego uprawnionego.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, informując, że na gminy został
nałożony wymóg przesyłania projektów uchwał dotyczących pomocy publicznej
do zaopiniowania do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Departament Monitorowania Pomocy Publicznej w Warszawie.
Wójt Gminy przypomniał, że uchwały w powyższych sprawach były już
podejmowane, jednakże ich projekty nie zostały zaopiniowane w podanym
wyżej urzędzie. Dzisiejsze projekty uchwał nie mają zmienionego meritum
sprawy w stosunku do wcześniej podjętych, zostały jednakże przesłane w dniu
17 stycznia br. do powyższego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w
celu ich zaopiniowania. Informacja taka musi być zapisane w protokole.
Ponieważ nie otrzymano odwrotnej odpowiedzi z powyższego urzędu uznaje się
opinię za pozytywną.
Uchwały te będą obowiązywać do 2020r. zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Pismo wystosowane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Departament Monitorowania Pomocy Publicznej w Warszawie w sprawie
zaopiniowanie powyższych dwóch projektów uchwał, dotyczących pomocy
publicznej – stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych projektów uchwał, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 14
radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwały:
- Nr XXXIV/248/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie zasad i trybu
udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Budzyń na
dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem
i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
- 10 - Nr XXXIV/249/2014 Rady Gminy Budzyń szczegółowych zasad, sposobu
i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie
Budzyń lub jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu do tego
uprawnionego – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 17

Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
oceny aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Budzyń.
W tym miejscu jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy, informując, że
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązuje Wójta
Gminy, przynajmniej raz w czasie kadencji, do dokonywania oceny aktualności
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Budzyń, przy czym wyniki jej analizy przekazywane są Radzie Gminy do
uchwalenia. Wójt Gminy poinformował, że powołał w tym celu Gminną
Komisję Urbanistyczno- Architektoniczną, w celu wydania stosownej opinii.
Następnie głos zabrała urbanistka p. Helena Bielasiewicz-Nowicka, która
wypowiedziała się na temat aktualności powyższego Studium, stwierdzając , że
jest ono nieaktualne tylko w części i wymaga aktualizacji pod względem
merytorycznym i przestrzennym. Następnie w/w szczegółowo omówiła braki w
Studium, których uzupełnienie jest niezbędne, aby stało się ono w całości
aktualne tj.:
- Studium nie zawiera wszystkich elementów wymaganych przepisami art. 10
ust. 1 i 2 obowiązującej obecnie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- przyjęte w obowiązującym Studium ustalenia i kierunki rozwoju są
niewystarczające i niezabezpieczające w pełni potrzeb rozwoju gminy Budzyń,
- w Studium gminy Budzyń brak jest elementów struktury przestrzennej
określonej w planie zagospodarowania przestrzennego województwa
wielkopolskiego,
- zapisy zawarte w planie województwa wielkopolskiego odnoszące się do
gminy Budzyń wymagają aktualizacji obowiązującego Studium gminy Budzyń,
należą do nich m.in. zadania służące realizacji ponadlokalnych celów
publicznych, które należy uwzględnić przy sporządzaniu aktualizacji Studium:
1) przebudowa i zmiana kategorii linii kolejowej Poznań-Piła,
2) przebieg projektowanej przebudowy drogi krajowej nr 11 z rozbudową dróg
komunikacji
rowerowej
o
znaczeniu
międzyregionalnym
i
międzynarodowym,
3) projektowana linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 400 kV,
-11 4) ochrona terenów cennych przyrodniczo objętych ochroną zarówno w zakresie

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania,
- zmianie powinny podlegać również zapisy dotyczące ochrony gruntów rolnych
i leśnych, układu komunikacyjnego wsi Budzyń oraz infrastruktury technicznej.
Po omówieniu powyższego tematu przez p. Helenę Bielasiewicz –
Nowicką głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że powołana Gminna

Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zapoznała się z opracowaniem pn.
„Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Budzyń” i po przeprowadzonej dyskusji stwierdziła, że
wykonane opracowanie może być podstawą do podjęcia przez Radę Gminy
Budzyń uchwały o uznanie Studium za nieaktualne w części i przystąpieniu do
sporządzenia zmiany Studium.
Pozytywna opinia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
w powyższej sprawie stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Biorąc pod uwagę wyniki oceny aktualności Studium, Wójt stwierdził, że
zasadnym jest przystąpienie do sporządzenia zmiany części Studium.
Również w tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który
poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedstawiony na posiedzeniu
Komisji, gdzie uzyskał jej akceptację.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 14
radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIV/250/2014 Rady Gminy
Budzyń w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały
bezpośrednio związany z poprzednim punktem obrad, w sprawie przystąpienia
do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Budzyń.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który stwierdził,
że powyższy projekt uchwały jest konsekwencją poprzedniej
uchwały
i poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu zaakceptowała konieczność
dokonania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Budzyń w zakresie określonym w projekcie uchwały.
- 12 Następnie głos zabrał Wójt Gminy informując , że głównym celem
przeprowadzenia zmiany studium jest umożliwienie budowy linii
elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV oraz stacji transformatorowej
(GPZ – główny punkt zasilania). Infrastruktura powyższa ma służyć obsłudze
elektrowni wiatrowej zlokalizowanej na terenie gminy Budzyń i gmin
sąsiednich. W/w poinformował, że obszar zmiany obejmuje dwa tereny –
pierwszy jest położony na północny-wschód od miejscowości Ostrówki,
natomiast drugi znajduje się na północ od miejscowości Podstolice. Zmiana

studium obejmuje pas terenu o szerokości 20 m – po 10 m od osi planowanej
linii elektroenergetycznej, a także działkę o powierzchni ok. 5 ha przeznaczoną
na budowę stacji transformatorowej (GPZ).
Wójt Gminy poinformował, że założenia zmiany studium nie są sprzeczne
z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa
wielkopolskiego.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w
związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 14
radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIV/251/2014 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przystąpienia do zmiany
studium uwarunkowań
i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2014 roku.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który poinformował,
że znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt zobowiązuje Gminę do
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Ustawa ta jednocześnie
zobowiązuje Radę Gminy do corocznego uchwalania do 31 marca programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Program ten wchodząc w życie zwiększa edukację społeczeństwa odnośnie
problemu bezdomnych zwierząt i ich niekontrolowanego rozmnażania.
Następnie Wójt Gminy szczegółowo omówił projekt programu , w tym :
postanowienia ogólne, cel i zadania programu, ograniczanie populacji
bezdomnych zwierząt, opiekę nad zwierzętami, odławianie bezdomnych
zwierząt, edukację mieszkańców oraz finansowanie programu.
Wójt poinformował również, że Gmina Budzyń ma spisaną umowę ze
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie, prowadzonym przez
„VET-AGRO SERWIS” z siedzibą w Trzciance ul. M. Konopnickiej 62.
- 13 Wójt Gminy oznajmił, że zgodnie z ustawą projekt programu został przekazany
do konsultacji Weterynarzowi Powiatowemu oraz kołom łowieckim,
znajdującym się na obszarze Gminy.
Dokumentacja w tej sprawie znajduje się w Urzędzie Gminy Budzyń, na
stanowisku pracy pracownika ds. ochrony środowiska i gospodarki ściekowej.
Po omówieniu przez Wójta Gminy powyższego tematu głos zabrała radna
p. Honorata Struzik, która wyraziła swoją opinię odnośnie realizacji powyższej
uchwały, stwierdzając, że Jej zdaniem jest zbyt słaba współpraca ze
schroniskiem, gdyż faktycznie występuje problem z przekazywaniem psa do
schroniska. Zbyt mało jest ten temat nagłaśniany. W/w poinformowała, że jest

punkt adopcyjny , gdzie można krótkotrwale przechować psa, aż znajdzie
ewentualnego właściciela.
Wójt w tym miejscu stwierdził, że psy bezpańskie faktycznie kierowane są
do schroniska, gdzie często znajdują właścicieli. W przypadku zgłoszenia
o występowaniu na terenie gminy wałęsającego się psa, najpierw robi się jego
zdjęcie, które jest rozwieszane do ogłoszenia i jednocześnie szuka się jego
właściciela. Jeśli pies stwarza zagrożenie dla ludzi, to oczywiście wysyłany jest
do schroniska.
Na zakończenie głos zabrał radny p. Kazimierz Cembrowicz, który
stwierdził, że celowe byłoby wprowadzenie obowiązku znakowania psów,
o czym radny przypomina co roku przy okazji omawiania powyższego tematu.
Wójt poinformował, że jest
projekt w tej sprawie w Sejmie, ale
prawdopodobnie nie ma środków na ten cel.
Radni nie zgłosili innych uwag do przedstawionego projektu uchwały, w
związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 14
radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIV/252/2014 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2014 roku
– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy nieruchomości
z dotychczasowymi dzierżawcami na okres 3 lat.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, przypominając, że
zgoda Rady Gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na
czas oznaczony do 3 lat lub dłuższy niż 3 lata strony zawierają kolejne umowy,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
- 14 Wójt poinformował, że dotychczasowi dzierżawcy zainteresowani są w dalszym
ciągu dzierżawić grunty, które zostały przez nich przeznaczone na:
- postawienie na cz. działki nr 304/39 o powierzchni 24 m 2, położonej przy ul.
Przemysłowa w Budzyniu garażu blaszanego przez p. Dariusza Bukowskiego,
- na plac manewrowy nauki jazdy samochodem, w związku z prowadzeniem
Ośrodka Szkolenia Kierowców przez p. Kazimierza Luberskiego na cz. działki
nr 2199/4 o powierzchni 500 m2, położonej przy ul. Dworcowej w Budzyniu.
Wójt poinformował, że aby przedmiotowe umowy dzierżawy mogły być
zawarte na okres 3 lat podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który stwierdził,

że powyższy projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji, gdzie
radni zaopiniowali go jednogłośnie pozytywnie.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 14 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XXXIV/253/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi
dzierżawcami na okres 3 lat - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 18 do protokołu.
Adn. 21
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że
dotychczasowy obowiązujący Statut GOPS w Budzyniu należy uaktualnić
o nowe zadania , które zostały nałożone na tę placówkę. Wójt poinformował, że
m. innymi nowe zadania wynikają z prawa energetycznego, w części
dotyczącej dodatków energetycznych. Wójt stwierdził, że tą uchwała Statut
GOPS w Budzyniu zostanie ujednolicony, a wcześniejsze uchwały w sprawie
zmian w Statucie stracą moc prawną.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 14 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XXXIV/254/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 19 do protokołu.
Adn. 22
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzyń na 2015 r.
środków stanowiących fundusz sołecki.
- 15 W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, który przypomniał, że do
30 marca każdego roku radni podejmują decyzję o wyodrębnieniu lub nie
funduszu sołeckiego na rok przyszły, z budżetu Gminy Budzyń, w celu realizacji
zadań własnych Gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców i
zgodnych ze strategią rozwoju gminy. Wójt poinformował, że na swojej
naradzie sołtysi wyrazili chęć dalszej realizacji zadań w ramach
wyodrębnionego funduszu sołeckiego na rok 2015.
Wójt stwierdził, że wiele zadań w sołectwach udało się zrealizować dzięki
wspomnianemu funduszowi i warto go dalej prowadzić.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 14 radnych.

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIV/255/2014 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
Budzyń na 2015 r. środków stanowiących fundusz sołecki – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 20 do protokołu.
Adn. 23
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
stawek opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując , że
obecne przepisy prawa wymagają, aby w uchwale dot. opłaty targowej osoba
wyznaczona na inkasenta została wymieniona z imienia i nazwiska.
W związku z tym, aby uchwała w sprawie stawek opłaty targowej oraz sposobu
jej pobierania była zgodna z prawem należy dostosować dotychczasową
uchwałę w tej sprawie do obowiązujących wymogów prawa, dopisując
inkasenta p. Damianę Jezierską.
Wójt poinformował, że jednocześnie traci moc uchwała z 12 listopada 2009 r.
w powyższej sprawie.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 14 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XXXIV/256/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie stawek opłaty targowej
oraz sposobu jej pobierania – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 21 do protokołu.
Adn. 24
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały
zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/233/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 28
stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020.
- 16 Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
Wojewoda Wielkopolski w wydanym rozstrzygnięciu nadzorczym
zakwestionował zapis § 3 w podjętej uchwale Nr XXXIII/233/2014 Rady
Gminy Budzyń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w
zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - tj. „ Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego , z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.” Z
powyższego rozstrzygnięcia nadzorczego wynika, że powyższa uchwała nie
jest aktem prawa miejscowego w rozumieniu przepisów Konstytucji RP i w
związku z tym nie powinna być uzależniona od opublikowania w Dzienniku
Urzędowym.

Wójt poinformował, że rozstrzygnięcie powyższe zobowiązuje do dokonania
zmiany zapisu § 3 uchwały, który powinien mieć brzmienie : „Uchwała wchodzi
w życie z dniem podjęcia”.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego stanowi zał. Nr 22 do
protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 14 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XXXIV/257/2014 Rady Gminy Budzyń zmieniającej uchwałę
Nr XXXIII/233/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie
ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 23 do protokołu.
Adn. 25
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Budzyń na 2014 r.
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 zawiadomienia
o przyznaniu dotacji celowej w kwocie:
- 1.136.627,- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu
wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” realizowanego zadania „Poprawa
warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drogach gminnych w
Budzyniu poprzez budowę ulic: Napiecka, Dębowej oraz przebudowę, remont
ulic: Leśnej, Chodzieskiej”,
- 17 - 1.000,- zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków
energetycznych za I kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii
elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy
w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne,
-397.422,- zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie
wychowania przedszkolnego w 2014r.,
-27.500,- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- Gmina Budzyń otrzymała od Ministra Finansów informację o ostatecznej
kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2014r. zmniejszając jej kwotę
o 8.404,- zł.,
- w związku z realizacja zadań własnych:
- zwiększono dochody własne o kwotę 19.959,- zł. z następujących tytułów:

- wpływy z różnych dochodów – 2.000,- zł.,
- wpływy z usług – 1.000,- zł.,
- podatek od nieruchomości – 10.000,- zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.139,- zł.,
- wpływy z opłat za koncesje – 500,- zł.,
- wpływy za wynajem – 300,- zł.,
- pozostałe odsetki – 20,- zł.,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- drogi publiczne gminne – 255.500,- zł.,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.200,- zł.,
- plany zagospodarowania przestrzennego – 20.000,- zł.,
- urzędy gmin – 10.000,- zł.,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 120.070,- zł.,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2.563,- zł.,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 40.070,- zł.,
- zadania w zakresie kultury fizycznej – 8.000,- zł.,
- pozostała działalność – 110.000,- zł.
- w związku z powyższymi zmianami:
- zmniejszono przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów
o kwotę 1.844.000,- zł.,
- zwiększono przychody z tytułu wolnych środków , o których mowa w art.
217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 828.325,- zł.,
- zwiększono przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
o kwotę 30.070,- zł.
P. Skarbnik poinformowała również, że dokonuje się zmian w planie wydatków
polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami
i paragrafami.
- 18 P. Skarbnik poinformowała, że w wyniku przedstawionych zmian zwiększa się
dochody w budżecie Gminy na 2014 r. o kwotę 1.574.104,- zł., w wyniku czego
dochody Gminy ogółem wynoszą: 27.497.368,- zł. oraz zwiększa się wydatki
o kwotę 588.499,- zł. , w wyniku czego wydatki Gminy ogółem wynoszą :
28.899.599,- zł. Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy o kwotę 985.605,- zł.
i ustala na kwotę 1.402.231,- zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr XXXIV/ 258/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 24 do protokołu.
Adn. 26

Przewodniczący obrad w tym punkcie przedstawił ostatni 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 budżetowej. Zmiany dotyczą:
1) Zmian wartości przedsięwzięć w wykazie przedsięwzięć:
- W związku z planowanym złożeniem wniosku o pożyczkę dokonano podziału
zadania :„Przebudowa dróg gminnych Nr 201546P i 201547P w Budzyniu os.
Piaski” na dwa odrębne zadania tj.:
„Przebudowa drogi gminnej Nr 201546P w Budzyniu – os. Piaski Etap II” - do
realizacji w roku 2014,
„Przebudowa dróg gminnych w Budzyniu os. Piaski Etap III”- do realizacji w
latach 2015-2016.
- W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie dokonano podziału
zadania :„Przebudowa
otwartego
wielofunkcyjnego
(lekkoatletyczno - piłkarskiego) obiektu sportowego w Budzyniu” na dwa
odrębne zadania :
„Przebudowa istniejącej nawierzchni bieżni i urządzeń lekkoatletycznych na
stadionie sportowym w Budzyniu” - do realizacji w latach 2014-2016,
„Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu”
– do realizacji w latach 2014-2016.
2)Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych w
Uchwale Budżetowej.
3)Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1.844.000,- 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
- 19 następne.
Różnica pomiędzy faktyczną kwotą długu, a ratami planowanymi do spłaty
wynosi 17,33 zł. i wynika z mniejszej wartości zaciągniętej pożyczki na
wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa.
4) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 828.325,- zł. z tytułu wolnych
środków,o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz o kwotę 30.070,-zł.
z tytułu planowanych do spłaty udzielonych pożyczek GOK Budzyń.
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 XXXIV/259/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014-2023–
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 25 do protokołu.
Adn. 27

W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radny p. Tadeusz Grochowalski, który wnioskował o ponowne ustawienie
tablicy z nazwą miejscowości Niewiemko, przy drodze powiatowej Nr 1341P,
od strony Wyszyn, gdyż w ostatnim okresie z niewiadomych przyczyn tablica
została oderwana i położona przy pasie drogowym. Radny wnioskował o
ponowne jej umocowanie na znajdującym się tam słupku.
Wójt poinformował, że przekaże wniosek do realizacji do Wydziału Dróg
Powiatowych przy Starostwie Powiatowym w Chodzieży.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz prosił o rozpropagowanie informacji
o utworzeniu od nowego roku szkolnego w Gimnazjum w Budzyniu klasy
sportowej. Radny rozdał ulotki w tym temacie, przygotowane przez Gimnazjum.
- Radny p. Wacław Pasch prosił, aby w br. wcześniej rozpoczęły się prace na
drogach z równiarką.
Wójt poinformował, że prace z równiarką planowane są na początek kwietnia
br.
- Radna p. Izabela Jenczyk zwróciła się z pytaniem, czy wiadomo już coś w
sprawie budowy chodnika przy drodze krajowej w Sokołowie Budzyńskim.
Wójt odpowiedział, że nadal nie ma deklaracji w tej sprawie ze strony Starostwa
Powiatowego w Chodzieży.
Adn. 28
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXXIV Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Bogdan Łasecki -/
Protokołowała
/- Damiana Jezierska -/

