P R O T O K O Ł Nr VIII/ 2015
=====================================
z VIII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 02 czerwca
2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 13.00 do godz.
15.00.
W Sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 94 % ogółu, zgodnie z listą
obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli :
- Wójt Gminy
- Skarbnik Gminy
- Sekretarz Gminy
- Radna Powiatowa

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Honorata Lisiecka,
- p. Bogusław Gniła,
- p. Kinga Buszkiewicz.

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 zarządzenia na terenie Gminy Budzyń
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
lokalu użytkowego na okres 10 lat.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady
i tryb korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum im. Powstańców
Wielkopolskich w Budzyniu oraz ustalenia cennika za korzystanie z hali.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Budzyń na 2015r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2015-2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii pw. Św.
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17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zakończenie obrad.
-------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
VIII Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki, 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 przestawiając informację
z realizacji wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy z dnia 06 maja 2015r.
W tym miejscu radni wyrazili żal odnośnie udzielenia negatywnej odpowiedzi
przez Zarząd Dróg w Chodzieży na zgłoszone na ostatniej Sesji wnioski.
Wójt zaproponował zaprosić Kierownika Zarządu Dróg na jedno z posiedzeń
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, w celu przekazania uwag
remontowych i organizacyjnych dot. dróg w naszej gminie.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 2 do
protokołu.
Adn. 5
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji. Przewodniczący
obrad poinformował, że wnioski będzie można jeszcze zgłaszać w pkt 17
porządku obrad - „Wolne głosy i wnioski”.
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W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy przypominając , że zgodnie
z decyzją
radnych, otrzymujących materiały przed Sesją,
informacja
o realizacji uchwał z poprzedniej Sesji nie będzie przedstawiana na Sesji.
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
06.05.2015r.
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 13 obecnych radnych przyjęło protokół z VII Sesji Rady
Gminy Budzyń, z dnia 06 maja 2015r. , 1 osoba w momencie głosowania była
nieobecna na sali obrad.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
zarządzenia na terenie Gminy Budzyń poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który przypomniał, że
Rada Gminy w 2013r. swoją uchwałą zarządziła na terenie gminy Budzyń
pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz
wyznaczyła inkasentów i określiła wysokość wynagrodzenia za inkaso.
P. Kasperczak poinformował, że ponieważ inkasenci podani są z imienia
i nazwiska, a w wyniku niedawnych wyborów sołtysów wystąpiły zmiany
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wykazem sołtysów. Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Głos zabrał również Wójt Gminy informując, że jest to uchwała
porządkowa, normująca stan faktyczny.
Radni wysłuchali powyższego projektu uchwały nie zgłaszając uwag,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Budzyń
w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Budzyń
poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres 10 lat.
Również ten temat omówił Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że do
Urzędu Gminy wpłynął wniosek Bractwa Kurkowego im. Księdza Stanisława
Łakoty w Budzyniu, w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego.
Lokal ten, o powierzchni 43,46 m2, stanowi własność Gminy Budzyń i mieści
się w budynku położonym na działce nr 420/5, w Budzyniu, przy
ul. M. J. Piłsudskiego nr 40 (od strony ulicy Powstańców Wielkopolskich) - na
okres 10 lat. W/w poinformował, że Komisja powyższy wniosek zaopiniowała
jednogłośnie pozytywnie.
W tym miejscu również głos zabrał Wójt Gminy, informując, że
dotychczas Bractwo Kurkowe miało przedłużane umowy najmu do 3 lat,
natomiast umowa najmu powyższej 3 lat wymaga zgody Rady Gminy. Zdaniem
Wójta najemca korzysta z lokalu zgodnie z przeznaczeniem i celem, jakim jest
prowadzenie działalności statutowej. Terminowo reguluje ustalony czynsz
i podatek od nieruchomości. Ponadto prowadzona w lokalu działalność nie
powoduje uciążliwości. Mając na względzie dotychczasowy sposób korzystania
z lokalu, Wójt stwierdził zasadność kontynuowania umowy przez kolejne 10
lat.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego
projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 14 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy najmu lokalu użytkowego na okres 10 lat - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z hali sportowej
przy Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu oraz ustalenia
cennika za korzystanie z hali.
Powyższy temat omówił Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który przypomniał , że przy
Gimnazjum działa hala sportowo-rekreacyjna. Aby użytkowanie tej placówki
odbywało się w sposób racjonalny i zgodny z prawami ekonomii Rada Gminy
w 2008r. ustaliła oprócz zasad korzystania z tej placówki także odpłatności dla
innych osób i zorganizowanych grup poza uczniami z tego Gimnazjum.
Na ostatnim posiedzeniu, w wyniku potrzeb młodego pokolenia i dla jego
prawidłowego rozwoju Wójt Gminy zaproponował, aby w cenniku za
korzystanie z hali sportowej dodać dodatkowy punkt – 7, w następującym
brzmieniu: „7. Uczniowskie Kluby Sportowe z tereny Gminy Budzyń korzystają
z obiektu bezpłatnie”.
Przewodniczący Komisji dodał, że na posiedzeniu Komisji radny p. Kazimierz
Cembrowicz zaproponował dodanie jeszcze jednego punktu zapewniającego
dzieciom i młodzieży uczęszczającym do naszych szkół i zrzeszonych
w gminnych klubach bezpłatne korzystanie z obiektu, o brzmieniu: „8. Dzieci
i młodzież do lat 18 zrzeszone w klubach z terenu Gminy Budzyń korzystają
z obiektu bezpłatnie”.
Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja zaopiniowała jednogłośnie
pozytywnie powyższy projekt uchwały z dwoma dodatkowymi punktami
w cenniku za korzystanie z hali. Jednocześnie w/w poinformował, że proponuje
się aby dotychczasowe uchwały w powyższej sprawie straciły moc.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 14 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie ustalenia regulaminu
określającego zasady i tryb korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum im.
Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu oraz ustalenia cennika za korzystanie
z hali - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2015 r.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata
Lisiecka, informując o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy
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na to następujące fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała z Powiatu Chodzieskiego dotację celową
w wysokości 8.000,- zł. z przeznaczeniem na wspólną realizację przez Powiat
i Gminę zadania „Dożynki Powiatowe”,
- w związku z realizacją zadań własnych zwiększono:
- dochody własne o kwotę 538.000,- zł. z następujących tytułów:
- wpływy z tytułu sprzedaży – 150.000,- zł,
- wpływy z usług – 1.000,- zł,
- podatek od nieruchomości – 250.000,- zł,
- podatek rolny – 7.000,- zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 60.000,- zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 70.000,- zł,
- przychody budżetu o kwotę 471.000,- zł z następujących tytułów:
- spłaty pożyczki przez GOK – 21.000,- zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy –
450.000,- zł,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- drogi publiczne gminne – 30.000,- zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – kary i odszkodowania –
80.000,- zł,
- rady gmin – 5.000,- zł,
- urzędy gmin – 31.000,- zł,
- ochotnicze straże pożarne – 20.000,- zł,
- przedszkola – 100.000,- zł,
- gimnazja – 10.000,- zł,
- domy i ośrodki kultury – dotacja dla GOK – 16.000,- zł,
- domy i ośrodki kultury – wydatki inwestycyjne – 90.000,- zł,
- domy i ośrodki kultury – dotacja celowa dla GOK – 177.000,- zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa – 50.000,- zł,
- zmniejszono wydatki na realizację następujących zadań:
- przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w
Budzyniu – 150.000,- zł,
- zmniejszono przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów o
kwotę – 436.000,- zł,
- zwiększono rozchody z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek o
kwotę – 122.000,- zł.
P. Skarbnik poinformowała również , że dokonuje się zmian w planie
wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami,
rozdziałami i paragrafami.
W wyniku przedstawionych zmian zwiększa się dochody i wydatki w budżecie
Gminy na 2015r. o kwotę 546.000,- zł, w wyniku czego dochody budżetu
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29.112.619,25 zł. W wyniku powstałych zmian zmniejsza się deficyt budżetu
o kwotę 87.00,- zł i ustala go na kwotę 1.107.588,22 zł. , który zostanie
sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów.
W tym miejscu również głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
powyższy projekt uchwały był przedstawiony na posiedzeniu Komisji, gdzie
został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
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 VIII/46/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Budzyń na 2015 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015-2023.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata
Lisiecka, która poinformowała, że konieczność zmian w WPF na lata 2015-2023
wynika
z zapisów podjętej w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Budzyń na 2015 r.
Zmiany dotyczą:
1) Zmian przedsięwzięć w wykazie przedsięwzięć:
Zwiększa się wartość środków na realizację następujących zadań:
- „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym
we wsi Ostrówki” - kwotę 50.000,- zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym
we wsi Podstolice” – o kwotę 40.000,- zł,
- „Termomodernizacja budynku OSP w Wyszynach” – o kwotę 20.000,- zł.
Zmniejsza się wartość środków na realizację następującego zadania:
- „Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego
w Budzyniu” – o kwotę 150.000,- zł.
2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale Budżetowej.
3) Zmniejszono przychody budżetu w roku 2015 o kwotę 436.000,- zł, z tytułu
planowanych do zaciągnięcia kredytów. W związku z powyższym dokonano
aktualizacji rat kredytów i pożyczek oraz kwoty długu na lata następne.
4) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 471.000,- zł z tytułu:
- spłaty pożyczki przez GOK – o kwotę 21.000,- zł,
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450.000,- zł.
5) Zwiększono rozchody budżetu w roku 2015 z tytułu planowanej do
udzielenia pożyczki GOK o kwotę 122.000,- zł.
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 VIII/47/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015-2023 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
powyższy projekt uchwały był przedstawiony na posiedzeniu Komisji, gdzie
uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię.
Następnie szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy,
informując, że w związku z realizacją inwestycji „Wzrost bezpieczeństwa
i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzyniu poprzez
przebudowę dróg gminnych przy os. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę
drogi Nr 201517P ” istnieje możliwość zaciągnięcia pożyczki w wysokości
510.000,- zł, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, na
preferencyjnych warunkach. Spłata pożyczki nastąpi na zasadach określonych
w Regulaminie przeprowadzania konkursów, w celu udzielenia pożyczki
w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu
Rozwoju Wsi Polskiej, w okresie 5 lat.
Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi równowartość wskaźnika
WIBOR 3 –miesięcznego w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3%. Fundusz
nie pobiera prowizji za udzielenie pożyczki, ani za jej przedterminową spłatę.
Wójt również poinformował, że dodatkowo podpisano również umowę
z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie powyższego zadania.
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 VIII/48/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował,
że powyższy projekt uchwały był przedstawiony na posiedzeniu Komisji.
W/w poinformował, że Parafia Rzymsko – Katolicka w Podstolicach p.w. Św.
Kazimierza wystąpiła o dotację celową na remont zabytkowego kościoła, wraz
z przyległym otoczeniem. W/w przypomniał, że zgodnie z uchwałą Rady
Gminy Budzyń z 2008r. z budżetu Gminy Budzyń może być udzielona dotacja
celowa, na wniosek uprawnionego
podmiotu, na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku
znajdującym się na terenie Gminy i wpisanym do rejestru zabytków.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że ponieważ kościół wpisany jest do
rejestru zabytków - Parafia Rzymsko-Katolicka
w Podstolicach spełnia
wszystkie niezbędne wymogi, aby otrzymać powyższą dotację.
W/w poinformował na zakończenie, że radni podczas posiedzenia Komisji
zaopiniowali projekt w powyższej sprawie jednogłośnie pozytywnie.
W tym miejscu głos zajął Wójt Gminy informując dodatkowo, że dotacja
do wysokości 50.000,- zł ma być przeznaczona na dofinansowanie remontu
kościoła, polegającego na wymianie stolarki otworowej, w szczególności na:
wymianie okien trójdzielnych drewnianych – w kruchcie, wymianie okien
drewnianych na okna rozwierane sześciodzielne – w prezbiterium, wymianie
okien na okna rozwierane pięciodzielne – w nawie, wykonanie drzwi
zewnętrznych do kościoła, wymianie podokienników i ma być wykorzystana na
dofinansowanie zakupu niezbędnych materiałów budowlanych do
przeprowadzenia remontu oraz pokrycia kosztów robocizny.
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 VIII/49/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie udzielenia dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 17
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :

- 10 - Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki, który przedstawił radnym
podziękowania dla Rady Gminy za zaangażowanie w działalność samorządową
z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego od:
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa
Paszyka, Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba, Posłanki na
Sejm RP Marii Małgorzaty Janyska.
Pisma stanowią odpowiednio załączniki nr 12, 13 i 14 do protokołu.
- Radna p. Izabela Jenczyk, która zwróciła uwagę na brak we wsiach takich
miejsc, jak np. słupy czy tablice ogłoszeniowe, gdzie można by umieszczać
ogłoszenia, informacje czy plakaty. Zdaniem radnej, problemem ten istnieje już
od dawna.
Wójt potwierdził konieczność stworzenia na terenie gminy miejsc do
wywieszania ogłoszeń, obiecując jednocześnie realizację tego zadania.
- Radna p. Izabela Jenczyk zaprosiła radnych z poza składu Komisji StatutowoSamorządowej, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy do udziału
w pracach tej Komisji w dniu 9 czerwca br., dot. wyboru i zaopiniowania
propozycji nazewnictwa ulic w rejonie os. Piaski w Budzyniu.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz prosił o utwardzenie równiarką drogi na
terenie Dziewoklucza.
Wójt Gminy poinformował, że równiarka będzie pracowała w Dziewokluczu
w najbliższym tygodniu.
- Radny p. Krzysztof Kin zwrócił się z prośbą o możliwość zakupu kosiarki traktorka na boisko w Wyszynach.
Wójt Gminy stwierdził, że jest to zakup przyszłościowy, a na dzień dzisiejszy
należy skorzystać z dostępnego sprzętu.
- Radny p. Jarosław Dajczak zwrócił się z pytaniem, czy jest możliwość
wyjazdu w ramach posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych,
Sportu i Turystyki Rady Gminy na wyremontowany ostatnio stadion sportowy
np. do Piły, w celu zorientowania się w tym kierunku.
Wójt Gminy stwierdził, że nie ma przeszkód, żeby dokonać przeglądu
wyremontowanych obiektów w terenie.
- Radny p. Jarosław Dajczak również zwrócił się z pytaniem o możliwość
przeprowadzenia dalszego etapu budowy skate parku, poprzez wykonanie
wylewki betonowej łączącej obydwa elementy obiektu.
Wójt Gminy odpowiedział, że konieczne jest przeprowadzenie przez
specjalistów wizji lokalnej terenu i ponowne przeanalizowanie tematu.
- Radna Powiatowa p. Kinga Buszkiewicz zauważyła, że wysepka u wylotu
ul. Rogozińskiej wymaga odchwaszczenia.
Wójt Gminy poinformował, że chwasty z tego miejsca zostały już usunięte.
- Rada Powiatowa p. Kinga Buszkiewicz zwróciła się z pytaniem, czy dzieci
z przedszkola mogą korzystać z hali sportowej bezpłatnie.

- 11 Wójt Gminy odpowiedział, że jeżeli nie ma danej sytuacji zapisanej w cenniku
to Dyrektor Gimnazjum sam decyduje o sposobie korzystania z obiektu,.
- Radny p. Józef Depta zwrócił uwagę na problem z zarastającym stawem
w Nowym Brzeźnie.
Wójt Gminy odpowiedział, że trudno określić, jakie można podjąć działania
w tym temacie, gdyż zarastanie stawu jest naturalną siłą natury, gdy stawy
wysychają, ze względu na brak opadów. Sytuacja ta ma miejsce również
na innych stawach na terenie naszej gminy.
- Radny p. Józef Depta prosił o rozpoznanie sytuacji, czy jest szansa na
zgazyfikowanie miejscowości, w których sieć taka jeszcze nie występuje.
- Radny p. Józef Depta zwrócił się również z pytaniem, w jakim terminie będą
uzupełniane w nowe urządzenia obecne place zabaw.
Wójt Gminy odpowiedział, że część obecnych placów zabaw zniknie, ze
względu na bezpieczeństwo dzieci, a nieekonomiczne jest ich naprawianie,
natomiast pozostałe będą uzupełniane, w miarę możliwości na bieżąco. Wójt
poinformował, że należy uzbroić się w cierpliwość, gdyż place zabaw nie są
tematem priorytetowym. Jest to temat do przemyślenia, aby wybrać
najkorzystniejsze możliwości, tak aby place zabaw służyły jak najdłużej.
- Radny p. Andrzej Czerwoniec prosił o rozważenie możliwości złożenia
wniosku o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej do PKP w Budzyniu, co
jednocześnie poprawiłoby bezpieczeństwo i estetykę tej części Budzynia.
Wójt Gminy odpowiedział, że chwali takie pomysły, jednakże teren przy PKP
jest zamknięty dla naszych inwestycji.
- Radny p. Wacław Pasch prosił o uporządkowanie terenu za przystankiem
autobusowym w Bukowcu.
Wójt Gminy przyjął temat do wiadomości i realizacji.
- Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki na zakończenie obrad złożył
wszystkim obecnym serdeczne życzenia z okazji 25-lecia istnienia samorządu
terytorialnego.
Adn. 17
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną VIII Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Zenon Nowicki - /
Protokołowała:
/-Damiana Jezierska - /

