P R O T O K O Ł Nr XXXIX / 2014
=====================================
z XXXIX Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 28 października
2014r. w sali obrad GOK w Budzyniu - od godz. 1200 do godz. 1400.
W Sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 100 % ogółu, zgodnie z listą
obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli :
- Wójt Gminy Budzyń
- p. Marcin Sokołowski,
- Skarbnik Gminy Budzyń
- p. Honorata Lisiecka.
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 poprzedniej Sesji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w
Budzyniu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze skateparku w
Budzyniu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 w gminie
Budzyń.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2014r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014-2023.
17. Przyjęcie informacji o sposobie realizacji zadań oświatowych.
18. Przyjęcie informacji Wójta Gminy Budzyń z analizy złożonych
oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy Budzyń.
19. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń z analizy
złożonych oświadczeń majątkowych radnych Gminy Budzyń.

-220. Wolne głosy i wnioski.
21. Zakończenie obrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXXIX 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 100 % ogółu, w związku z czym Sesja może obradować
i podejmować uchwały.
Adn. 3
W tym punkcie Przewodniczący obrad przedstawił dzisiejszy porządek
obrad, który stał się obowiązujący na dzisiejszej Sesji.
Adn. 4
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy przestawiając informację
z realizacji wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 2 do
protokołu. Wójt w tym miejscu przedstawił pismo ze Starostwa, stanowiące
odpowiedź na zgłoszone na ostatniej Sesji wnioski, które wpłynęło do Urzędu
Gminy już po wysłaniu materiałów na dzisiejszą Sesję. Pismo to otrzymali
również radni zgłaszający wnioski.
Adn. 5
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji. Przewodniczący
obrad poinformował, że wnioski będzie można jeszcze zgłaszać w pkt. 20
„ 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 22 września
2014r.
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protokołu.
Adn. 7
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
22 września 2014r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 8
Następnie ponownie głos zabrał Wójt Gminy, który również przedstawił
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj.
od 22 września 2014r.
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 XXXVIII Sesji
Rady Gminy Budzyń, z dnia 22 września 2014r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak , który
poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Wójt przedstawił wniosek
p. Macieja Śleboda, długoletniego dzierżawcy gruntów - działki Nr 544/3,
o pow. 0,29 ha, położonych w Budzyniu za os. Piaski, stanowiących własność
Gminy Budzyń, o ich nabycie, w celu prowadzenia działalności rolniczej.
Ze względu na obowiązujące w tych sprawach przepisy powyższy dzierżawca
nie ma prawa pierwokupu, w związku z czym sprzedaż mogłaby nastąpić tylko
w formie przetargu.
Przewodniczący Komisji poinformował, że radni podczas posiedzenia Komisji
wyrazili jednogłośną akceptację odnośnie sprzedaży powyższej nieruchomości,
w formie przetargowej, akceptując tym samym powyższy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, wyrażając
jednogłośnie zgodę na sprzedaż wymienionych gruntów w formie przetargowej.
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W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIX/301/2014 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
Regulaminu korzystania ze skateparku w Budzyniu.
Również ten temat omówił Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który
poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Wójt przedstawił
i szczegółowo omówił projekt powyższego Regulaminu. Przewodniczący
Komisji poinformował, że w centrum os. Zielonego w Budzyniu w ramach
unijnego dofinasowania planowane jest powstanie w najbliższym czasie
skateparku. Urządzenia, które tam powstaną nie mogą funkcjonować bez
ustalonych zasad korzystania z nich. Dlatego też, ze względu na zapewnienie
bezpieczeństwa osób, celowe jest wcześniejsze uchwalenie regulaminu
korzystania z tego placu. Przewodniczący Komisji poinformował, że radni
podczas posiedzenia Komisji wyrazili jednogłośnie pozytywną opinię odnośnie
powyższego projektu uchwały.
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 XXXIX/302/2014 Rady Gminy
Budzyń w sprawie Regulaminu korzystania ze skateparku w Budzyniu –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy radny p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
propozycje wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015r. były
omawiane i analizowane na posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja po przeprowadzonej
dyskusji i złożeniu kilku poprawek, w stosunku do propozycji Wójta
ostatecznie zaakceptowała jednogłośnie lub większością głosów następujące
propozycje stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. od 1m² powierzchni
użytkowej, stanowiące około 3 % podwyżki w stosunku do br. :
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0,72 zł.
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej:
19,40 zł.
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:
10,80 zł.
4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych :
3,70 zł.
5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
7.77 zł.
6) od pozostałych budynków lub ich części:
4,75 zł.
7) od budowli – 2% ich wartości, jest ona na tym samym poziomie, co w 2014r.
8) od budowli związanych z działalnością gospodarczą w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i odbioru nieczystości płynnych oraz
składowania odpadów komunalnych :
0,90 % ich wartości,
9) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
0,88 zł.
10) od gruntów nad jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych, pow. w hektarach :
4,56 zł.
11) od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego :
0,47 zł.
12) od gruntów pozostałych :
0,30 zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych propozycji stawek podatku od
nieruchomości, w związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu
brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIX/303/2014 Rady Gminy
Budzyń w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości – stosunkiem
głosów: „za”-13 radnych, „wstrzymał się od głosu” – 1 radny.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały podatkowej
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na rok podatkowy 2015 w Gminie Budzyń.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, który przypomniał, że do dnia
posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy tj. do
16 października br. nie została jeszcze ogłoszona przez Prezesa GUS cena żyta
przyjmowana jako podstawa do obliczenia stawki podatku rolnego na 2015 r. Na
posiedzeniu tym ustalono, że jeżeli GUS wyznaczy maksymalnie cenę 61 zł. za
1 dt. lub poniżej to cena ta pozostanie obowiązująca w naszej gminie i nie
skutkuje koniecznością podjęcia stosownej uchwały. Przy wyznaczeniu przez
GUS ceny wyższej niż 61 zł. za 1dt. konieczne będzie przygotowanie projektu
uchwały o obniżeniu do 61 zł. za 1 dt. ceny żyta przyjmowanej jako podstawa
do obliczenia stawki podatku rolnego na 2015 r. Ponieważ Prezes GUS ogłosił
powyższą cenę w wysokości 61,37zł. za 1dt. dlatego też proponuje się obniżyć
ją zgodnie z uzgodnieniami na Komisji do kwoty 61,00 zł. za 1 dt.
W tym miejscu głos zabrał radny p. Wojciech Szejner, który stwierdził, że
proponowana przez Wójta kwota przyjmowana do obliczenia podatku rolnego
na 2015r. jest do przyjęcia.
Radni nie wnieśli innej propozycji niż przedstawiona w dzisiejszym
projekcie uchwały, zgodnie z ustaleniami zaproponowanymi na posiedzeniu
Komisji.
Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIX/304/2014 Rady Gminy
Budzyń w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 w Gminie Budzyń –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Projekt tej uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że Gmina
Budzyń zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „ Termomodernizację budynku SP
w Budzyniu”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu umorzył część tej pożyczki - w wysokości 15.000,- zł.,
zobowiązując Gminę do wykorzystania umorzonej kwoty na inwestycyjne
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zadanie inwestycyjne o nazwie :
„ Rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Budzyniu –
Łucjanowo etap II”.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej propozycji rozdysponowania
umorzonej kwoty, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIX/305/2014 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
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 :
1) Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia
o przyznaniu dotacji celowych w kwocie:
- 1.170,- zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie
społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r.
wysokości składki rentowej,
- 17.800,- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych
w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, zgodnie z uchwałą
Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.
2) Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu umorzył Gminie Budzyń z dniem 15 września 2014r. kwotę
15.000,- zł. tj. 5% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.
„Termomodernizacja budynku SP w Budzyniu”. W związku z powyższym
zmniejsza się rozchody budżetu o w/w kwotę.
3) w związku z realizacją zadań własnych:
- zwiększono dochody własne o kwotę 186.749,- zł. z następujących tytułów:
- wpływy z tytułu sprzedaży – 20.930,- zł.,
- wpływy z różnych opłat – 4.000,- zł.,
- wpływy z usług – 500,- zł.
- podatek od nieruchomości – 26.000,- zł.
- odsetki - 7.524,- zł.
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- wpływy z opłaty skarbowej – 2.000,- zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 50.000,- zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 4.000,- zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 4.700,- zł.
- wpływy za wynajem – 1.000,- zł.
- odsetki – 95,- zł.
- zwrot z innych gmin na pobyt dzieci w przedszkolach – 11.000,- zł.
- wpływy z usług – 45.000,- zł.
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- transport i łączność – drogi publiczne gminne – 18.000,- zł.
- gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami –
16.500,- zł.
- działalność usługowa-plany zagospodarowania przestrzennego 5.000,-zł.
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – OSP – 12.374,-zł.
- oświata i wychowanie – przedszkola – 10.100,- zł.
- pomoc społeczna – domy pomocy społecznej – 44.400,- zł.
- edukacyjna opieka społeczna – pomoc materialna dla uczniów – 5.375,- zł.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami –
55.000,- zł.
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby – 35.000,- 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 w budżecie Gminy na 2014r.:
- zwiększa się dochody o kwotę 205.719,- zł., w wyniku czego dochody
budżetu Gminy ogółem wynoszą 29.062.589,40 zł.,
- zwiększa się wydatki o kwotę 220.719,- zł. , w wyniku czego wydatki ogółem
wynoszą 29.850.320,40 zł.,
- zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 15.000,- zł. i ustala na kwotę787.731,- zł.
który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek
i kredytów.
Po omówieniu powyższego projektu uchwały głos zabrał radny
p. Wojciech Szejner , który zwrócił się z pytaniem , z czego wynika konieczność
zwiększenia kwoty wydatków na gospodarkę odpadami.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, informując, że Gmina płaci dużo większe
sumy za wywóz śmieci, niż przewidywano, ze względu na znacznie
zwiększony tonaż śmieci.
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z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXXIX/306/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2014 r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad 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 zmiany w WPF na lata 20142023 znajdują się w zapisach podjętej w dniu dzisiejszym uchwały budżetowej.
W/w poinformowała, że konieczność zmian w WPF wynika z następujących
spraw:
1) W związku ze zmianami przedsięwzięć wprowadza się zmiany w wykazie
przedsięwzięć.
W związku z podpisaniem umów na realizację zadań 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.
- „ Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym
we wsi Ostrówki” o kwotę 220.000,- zł.
2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale Budżetowej.
3) Zmniejszono rozchody budżetu w roku 2014 o kwotę 15.000,- zł. w związku
z umorzeniem spłaty pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
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 XXXIX/307/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014-2023
- jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny punkt obrad
przedstawienia informacji o sposobie realizacji zadań oświatowych.

dot.

- 10 W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował , że pod
koniec każdego roku dyrektorzy szkół mają obowiązek przedstawienia Radzie
Gminy sprawozdań z działalności placówek na terenie Gminy Budzyń. Wójt
poinformował, że sprawozdania takie zostały przygotowane przez dyrektorów:
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, Szkoły Podstawowej
w Budzyniu i Szkoły Podstawowej w Wyszynach. Następnie Wójt zapoznał
radnych z powyższymi informacjami z działalności szkół za 2014r., ze
szczególnym uwzględnieniem wyników sprawdzianów końcowych uczniów.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych sprawozdań, które również
otrzymali jako materiały na dzisiejszą Sesję Rady Gminy.
Stanowią one odpowiednio zał. Nr: 12, 13 i 14 do protokołu.
Adn. 18
W tym punkcie Przewodniczący obrad poprosił Wójta Gminy
o przedstawienie tematu odnośnie złożonych oświadczeń majątkowych.
Wójt Gminy w związku z tym przedstawił następujące pisma:
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego informujące o złożonych w terminie i bez
nieprawidłowości oświadczeniach majątkowych przez Wójta Gminy Budzyń
p. Marcina Sokołowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń
p. Bogdana Łaseckiego - pismo to stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
- Pismo Wójta Gminy Budzyń informujące o złożonych oświadczeniach
majątkowych przez kierowników jednostek , w których w/w nie stwierdził
nieprawidłowości - pismo to stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Wójt Gminy stwierdził, że nie otrzymano informacji w sprawie oświadczeń
majątkowych z Urzędu Skarbowego w Chodzieży, w związku z czym można
przyjąć, że wszystkie oświadczenia majątkowe są prawidłowe.
Adn. 19
W tym punkcie Przewodniczący obrad jako Przewodniczący Rady
Gminy przedstawił swoje pismo odnośnie złożonych oświadczeń majątkowych
przez radnych Rady Gminy Budzyń, w których w/w nie stwierdził
nieprawidłowości.
Pismo to stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
Adn. 20
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radny p. Józef Kasperczak, który zwrócił uwagę na niepodejmowanie w br.
uchwał w sprawie podatku leśnego i od środków transportowych na 2015r.

- 11 Wójt wyjaśnił, że żaden z tych podatków nie ulegnie zmianie w stosunku do
roku bieżącego. W przypadku ewentualnych zmian w podatku od środków
transportowych, wynikających z nowelizacji ustawy, temat ten powróci
w późniejszym terminie.
- Radny p. Paweł Brychczyński ponownie zgłosił sprawę konieczności
wybudowania przejścia dla pieszych z ul. Strażackiej na ul. Bugaje.
Wójt odpowiedział, że w tym miejscu nie może być przejścia dla pieszych, gdyż
jest to sprzeczne z przepisami ruchu drogowego. Aby można było rozpocząć
jakiekolwiek działania w tej sprawie należy przedyskutować temat ze specjalistą
zajmującym się sprawami drogowymi.
- Przewodniczący obrad zaprosił radnych do udziału w hołdzie Pomordowanym
w Górach Morzewskich, w dniu 7 listopada.
- W/w poinformował również, że ostatnia Sesja Rady Gminy Budzyń odbędzie
się w dniu 12 listopada 2014r.
Adn. 21
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXXIX Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Bogdan Łasecki - /
Protokołowała:
/-Damiana Jezierska - /

