P R O T O K O Ł Nr IX/ 2015
=====================================
z IX Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 30 czerwca
2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 14.00 do godz.
15.30.
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
- p. Marcin Sokołowski,
- Skarbnik Gminy
- p. Honorata Lisiecka,
- Sekretarz Gminy
- p. Bogusław Gniła,
- Radna Powiatowa
- p. Kinga Buszkiewicz,
- Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
byłych kadencji
- p. Zdzisław Rejek.
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 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości i zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o
zgłoszonych kandydatach na ławników.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, przyznania
zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w
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stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów,
psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli
przedszkola prowadzących zajęcia w grupach mieszanych zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Budzyń.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Budzyń na 2015r.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zakończenie obrad.
-------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
IX 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
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 16. „Podjęcie uchwały w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych”. Porządek obrad wraz
z dodatkowym punktem został przyjęty jednogłośnie jako 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 02 czerwca 2015r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 2 do
protokołu.
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W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji. Przewodniczący
obrad poinformował, że wnioski będzie można jeszcze zgłaszać w pkt 18
porządku obrad - „Wolne głosy i wnioski”.
Adn. 6
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
02 czerwca 2015r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 8
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który również przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag.
Adn. 9
W tym punkcie 14 obecnych radnych przyjęło protokół z VIII Sesji Rady
Gminy Budzyń, z dnia 02 czerwca 2015r. , 1 osoba w tym miejscu z przyczyn
osobistych opuściła obrady IX Sesji Rady Gminy Budzyń.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując , że
nastąpiło zainteresowanie nabyciem nieruchomości stanowiących mienie
komunalne, położonych w Wyszynach. Dziesięć nieruchomości, wykazanych
w projekcie uchwały przeznaczonych jest pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne.
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Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu przez Komisję.
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 IX/50/2015 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i zwolnienie z obowiązku zbycia
w drodze przetargu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji w Poznaniu wystąpiła
z wnioskiem o kupno działki nr 1452/3, o pow. 0,0088 ha, położonej
w Budzyniu, przy ul. Rogozińskiej, stanowiącej własność Gminy Budzyń,
z przeznaczeniem na budowę kompaktowej stacji transformatorowej. Z uwagi
na fakt, że powyższe służyć będzie celom publicznym, czyli realizacji urządzeń
infrastruktury technicznej, Wójt Gminy proponuje zwolnić z obowiązku zbycia
niniejszej nieruchomości w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy
o gospodarce nieruchomościami.
Również w tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
Komisja na swoim posiedzeniu powyższy projekt uchwały omówiła
i zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
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 IX/51/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości i zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem
jest ta sama nieruchomość.
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poinformował,
że 35 dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości
stanowiących mienie komunalne kończy się w sierpniu br. umowa dzierżawy.
Wójt poinformował, że w załączniku do uchwały sporządzony jest wykaz tych
działek, z podaniem miejsca ich położenia, nr działki oraz wydzierżawianej
powierzchni. Dotychczasowi dzierżawcy złożyli wnioski – oświadczenia, że są
zainteresowani odnowieniem umowy dzierżawy
na
kolejne
3
lata.
Wójt poinformował, że nieruchomości przez czas trwania dzierżawy są
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i celem określonym w umowie.
Przy zawieraniu umów dzierżaw stosowany jest czynsz dzierżawny za
wydzierżawienie nieruchomości komunalnych rolnych z terenu gminy Budzyń,
wg obowiązujących stawek ustalonych do mienia wchodzącego w skład Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Filia
w Pile.
Również w tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
Komisja na swoim posiedzeniu powyższy projekt uchwały omówiła
i zaopiniowała 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 IX/52/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił pismo Krajowej Rady Sędziów
Społecznych apelujące do radnych o najlepszy dobór kandydata na ławnika
w swoim rejonie.
Pismo to stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
W tym miejscu głos zabrał Sekretarz Gminy, który poinformował, że co 4
lata, po wyborach samorządowych rady gmin wybierają ławników do sądów
rejonowych. Swoim pismem w dniu 25 maja br. Prezes Sądu Okręgowego
w Poznaniu poinformował, że w Gminie Budzyń do Sądu Rejonowego
w Wągrowcu wybrany ma być 1 ławnik. Sekretarz Gminy poinformował, że
przed przystąpieniem do wyboru ławnika Rada Gminy powołuje zespół, mający
za zadanie wydać opinię o zgłoszonych kandydatach, spełniających
odpowiednie kryteria, przedstawiając te opinie na Sesji Rady Gminy.
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udziela rekomendacji zgłaszanym
kandydatom przed dokonaniem wyboru przez Radę Gminy, w związku z czym
jego powołanie jest niezbędne, aby dokonać wybory ławnika. Sekretarz Gminy
poinformował, że zgłaszanie kandydatów na ławników kończy się 30czerwca br.
W tym miejscu Przewodnicząca Komisji Statutowo-Samorządowej, Prawa
i Porządku Publicznego Rady Gminy Budzyń p. Izabela Jenczyk
poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu zaproponowała następujący
skład zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników :
- p. Bogusław Gniła, Sekretarz Gminy, jako Przewodniczący Zespołu oraz
członkowie Komisji Statutowo-Samorządowej, Prawa i Porządku Publicznego
Rady Gminy w osobach:
- p. Izabela Jenczyk – członek zespołu,
- p. Mariusz Ajchsztet – członek zespołu,
- p. Marian Bedyński – członek zespołu,
- p. Zenon Nowicki – członek zespołu.
W/w również poinformowała, że proponowane osoby wyraziły zgodę na
uczestnictwo w zespole.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 14 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr IX/53/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie powołania zespołu do wydania
opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników- jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
w wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która
zobowiązuje gminy do określenia częstotliwości usuwania odpadów
komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, niezbędne jest
umieszczenie w naszym regulaminie zapisu na ten temat.
Proponuje się w związku z tym dodanie następujących zapisów w regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń:
1) w rozdziale IV, dodaje się § 22 a w brzmieniu:
„§ 22 a. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego:
1) Z koszy ulicznych w miesiącach od maja do września - co najmniej raz na
2 tygodnie.
2) W pozostałych miesiącach - w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz
w miesiącu.
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w punkcie 1 i 2 zarządzający obszarem, na którym znajdują się kosze, mają
obowiązek opróżniania koszy z taką częstotliwością, aby nie dopuścić do
przepełnienia się koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię.”
Po przedstawieniu proponowanych zapisów w dotychczasowej uchwale Wójt
Gminy przedstawił pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Chodzieży na temat przesłanego projektu uchwały w powyższej
sprawie.
Pismo z przedstawioną opinią stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Również w tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
Komisja na swoim posiedzeniu omówiła powyższy projekt uchwały
i zaopiniowała 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 IX/54/2015
Rady Gminy Budzyń zmieniającą uchwałę w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze,
przyznania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców
zawodowych oraz nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w grupach
mieszanych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który poinformował,
że zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela organ prowadzący jest zobowiązany

do:
- Ustalenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję kierowniczą, którym
przysługuje obniżony wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych stosownie do wielkości i typu szkoły, placówki oraz warunków
pracy.
Zniżki te są zależne od liczby oddziałów w poszczególnych placówkach.
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niewymienionych art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy Karta Nauczyciela, a więc
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz nauczycieli
realizujących obowiązki m.in. pedagogów, psychologów, logopedów i doradców
zawodowych.
Wójt Gminy poinformował, że ustalenie takiego obowiązku ułatwi organowi
prowadzącemu oraz dyrektorom szkół i placówek ustalenie i rozliczanie liczby
godzin ponadwymiarowych oraz stawki przeliczeniowej za te godziny.
Wójt Gminy nadmienił również, że rozpatrując czas pracy nauczycieli, trzeba
uwzględnić sytuację łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego
etatu. Wymiar pensum nauczycieli został określony zasadniczo w art. 42 ust. 3
ustawy Karta Nauczyciela.
Następnie Wójt omówił załączniki do projektu uchwały określające
propozycje powyższych ustaleń dot. nauczycieli.
Po omówieniu powyższego Wójt Gminy zapoznał radnych z pismem Związku
Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału
w Budzyniu zawierającym
pozytywna opinię Związku odnośnie projektu powyższej uchwały.
Pismo stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Również Wójt Gminy poinformował, że pod projektem uchwały widnieje zapis
Związku Zawodowego Solidarność, wyrażający opinię pozytywną o powyższym
projekcie.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty,
Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń p. Kazimierz
Cembrowicz, który poinformował, że na posiedzeniu Komisji temat powyższy
został szczegółowo zreferowany przez Kierownika i pracownika Gminnego
Zakładu Oświaty w Budzyniu. Projekt uchwały został przez Komisję
zaopiniowany 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 IX/55/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie określenia zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, przyznania zwolnień od
obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli
przedszkola prowadzących zajęcia w grupach mieszanych zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Budzyń
- jednogłośnie.
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Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy, informując, że
w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części Nowa Wieś
Wyszyńska występuje jako część miejscowości Bukowiec. Natomiast według
rejestru mieszkańców prowadzonego przez Urząd Gminy Budzyń Nowa Wieś
Wyszyńska występuje jako wieś. Także w Ewidencji Gruntów i Budynków
prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży Nowa Wieś Wyszyńska
jest indywidualnym obrębem ewidencyjnym.
Sekretarz Gminy poinformował, że powyższy stan faktyczny został stwierdzony
po wejściu w życie w br. informatyzacji ewidencji ludności, gdzie w Programie
Ewidencji Ludności Nowa Wieś Wyszyńska jako wieś nie istnieje.
W celu uporządkowania dokumentacji, zdaniem Sekretarz Gminy
zasadnym jest rozpoczęcie procedury zmiany rodzaju miejscowości Nowa Wieś
Wyszyńska, część wsi Bukowiec na Nowa Wieś Wyszyńska, wieś, a uchwała
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa
Bukowiec jest jednym z elementów przeprowadzenia tej procedury. Dzisiejszy
projekt uchwały rozpoczyna procedurę usunięcia niewłaściwego zapisu i
wyprostowania administracyjnego.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 14 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr IX/56/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni 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
wprowadzić do budżetu Gminy na 2015 r. W/w poinformowała, że wpłynęły
na to następujące fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie:
- o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 11.100,- zł. z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu

- 10 wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020,
- o zmianie dotacji celowej poprzez: zmniejszenie dotacji w dz. 852, rozdz.
85212,§ 2010 o kwotę 1.000,- zł, zwiększenie dotacji w dz. 852, rozdz.
85213,§ 2010 o kwotę 1.000,- zł,
z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- W związku z realizacją zadań własnych zwiększono:
- dochody własne o kwotę 54.350,- zł z następujących tytułów:
- wpływy z różnych dochodów – 6.350,- zł,
- podatek od nieruchomości – 33.000,- zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego -7.000,- zł,
- opłata planistyczna – 7.000,- zł,
- odsetki – 1.000,- zł,
- wydatki na realizację następujących zadań:
- drogi publiczne gminne – 37.000,-zł,
- urzędy gmin – 6.550,- zł,
- domy pomocy społecznej – 9.800,- zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego –1.000,- 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 65.450,- zł, w wyniku czego dochody
budżetu Gminy ogółem wynoszą 28.070.481,03 zł, natomiast wydatki ogółem
wynoszą 29.178.069,25 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 IX/57/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Budzyń na 2015 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn.18
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki, który przedstawił radnym
pismo Związku Inwalidów Wojennych z Piły, w którym zawarta jest prośba
o przyłączenie się do budowy obelisku upamiętniającego wywalczenie
wolności.
Pismo stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

- 11 Radni wyrazili zgodę na dofinansowanie budowy obelisku, jednak zgodnie
z sugestią p. Skarbnik, będzie to forma zapłaty za fakturę związaną z tą budową.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz wystąpił z prośbą o możliwość
zarezerwowania w budżecie gminy środków finansowych, z przeznaczeniem na
paliwo do kosiarek na potrzeby wsi (koszenie boiska sportowego).
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz wystąpił również z apelem, aby wprowadzić
do klas 1-3 szkół podstawowych lekcje wu-efu, w celu zadbania o prawidłowy
rozwój fizyczny dzieci.
- Radny p. Józef Kasperczak w imieniu mieszkańca os. Kwiatowego
w Budzyniu prosił o założenie lampy oświetleniowej na zapleczu działek (przy
drodze p.poż.).
Wójt odpowiedział, że ustawienie lampy na zapleczu działek siedliskowych nie
jest możliwe.
- Radny p. Grzegorz Łabój zwrócił uwagę na zły stan parkingu przed
Przedszkolem w Wyszynach, gdzie woda nie ma odprowadzenia i często zalega
na powierzchni.
Wójt odpowiedział, że parking jest własnością Parafii Wyszyny i to do niej
należy zagospodarowanie tego terenu. Temat jest znany i do przemyślenia.
Zostały już przeprowadzone z ks. Proboszczem wstępne rozmowy o sposobie
zagospodarowania parkingu i ewentualnej partycypacji Gminy.
- Radny p. Krystian Ograbek zwrócił się z pytaniem, czy będzie ostatecznie
realizowany remont drogi Prosna –Ostrówki.
Wójt odpowiedział, że również wielokrotnie stawiał to pytanie p. Staroście. Na
razie został zgłoszony wniosek o dofinansowanie tego zadania. Ze względu na
brak środków trudno obecnie przewidzieć, jak ostatecznie p. Starosta
zadecyduje w tej sprawie.
- Radny p. Robert Ksycki zgłosił konieczność remontu drogi w Grabówce
„Piaski”.
Wójt odpowiedział, że w niedługim czasie temat zostanie zrealizowany, gdyż na
remont tej drogi ogłoszony jest przetarg.
Adn. 19
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną IX Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Zenon Nowicki - /
Protokołowała:
/-Damiana Jezierska - /

