P R O T O K O Ł Nr XV/ 2016
=====================================
z XV Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 30 marca 2016r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 14ºº do godz. 1530 .
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,
- Komendant Gminny OSP
- p. Ludwik Soloch,
- Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Budzyniu
- p. Magdalena Gokiert-Kabat,
- Przedstawiciel EDPR Renewables Polska - p. Marcin Daraż.
PORZĄDEK OBRAD :
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawy regulaminowe.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski.
5. Wnioski i interpelacje radnych.
6. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
7. 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. Wręczenie stypendiów naukowych dla najzdolniejszych uczniów i
studentów z Gminy Budzyń , ufundowanych przez firmę EDP
Renewables Polska.
11. Złożenie sprawozdania przez Komendanta Gminnego OSP za 2015 r., z
zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Budzyń.
12. Złożenie sprawozdania za 2015r. z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej oraz Gminnego programu wspierania
rodziny.
13. Złożenie sprawozdania za 2015r. z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Budzyniu.
14. Złożenie sprawozdań ze swojej pracy w 2015r. przez :
- Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń,
- Komisję Statutowo – Samorządową, Prawa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Budzyń,
- Komisję Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady
Gminy Budzyń,
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu odnowy wsi Sokołowo
Budzyńskie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu odnowy wsi Podstolice.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń – rejon
ul. Wągrowieckiej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Chodzieskiemu.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zakończenie obrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XV 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, 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 01 marca 2016r.
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 21
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
01 marca 2016r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 8
Następnie głos zabrał Wójt Gminy i również przedstawił informację ze
swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
01 marca 2016r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 4 do
protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie radni jednogłośnie przyjęli protokół z XIV Sesji Rady
Gminy z dnia 01 marca 2016r.
Adn. 10
W tym miejscu Przewodniczący obrad
poprosił o wystąpienie
Przedstawiciela Inwestora planowanej w naszej gminie farmy wiatrowej z firmy
EDPR Renewables Polska - p. Marcina Daraż.
W/w podziękował za zaproszenie , informując , że firma EDPR Renewables
Polska przeprowadziła Program Stypendialny Green Education, w wyniku
którego wyłoniono 6 najzdolniejszych uczennic i studentów z terenu Gminy
Budzyń, spełniających jednocześnie wymogi socjalne. Przedstawiciel Firmy
następnie wręczył wytypowanym uczennicom stypendia w łącznej wysokości
przekraczającej 25 tys. zł, wraz z pamiątkowymi dyplomami i upominkami.
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Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił o przedstawienie
sprawozdania z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy
Budzyń za 2015 r.
Informację w tym zakresie przedstawił Komendant Gminny OSP Budzyń
p. Ludwik Soloch.
W/w na wstępie przedstawił stan jednostek działających w obrębie OSP oraz
stan ich wyposażenia. Następnie p. Komendant omówił działania jednostek OSP
w roku 2015 r. oraz poinformował o ilościach zdarzeń i pożarów.
P. Komendant na zakończenie swojego wystąpienia i jako ustępujący
Komendant podziękował Wójtowi Gminy Budzyń za współpracę i jednocześnie
wnioskował do Rady Gminy i członka Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP
o złożenie wniosku w sprawie nadania Wójtowi Gminy Budzyń p. Marcinowi
Sokołowskiemu „Złotego Znaku Zwiazku”.
Wójt Gminy wyraził wielkie podziękowanie za trud i poświęcenie ze
strony wszystkich jednostek OSP działających w naszej Gminie.
Przedstawione sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych i stanowi zał. Nr 5
do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad poprosił w tym punkcie o przedstawienie
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
oraz realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017
oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
Głos zabrała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Budzyniu p. Magdalena Gokiert-Kabat, która szczegółowo przedstawiła
powyższe sprawozdanie. W/w poinformowała , że w ramach realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w 2015r. GOPS ponosił
odpłatność za 3 dzieci umieszczonych postanowieniem sądu w placówkach
wychowawczych oraz za 7 dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych. Również w ramach tych zadań GOPS zatrudniał asystenta rodziny,
który w 2015r. pracował z 12 rodzinami z terenu naszej gminy , w związku
z występującymi w tych rodzinach problemami.
Pani Kierownik w swoim sprawozdaniu zauważyła, że z kolei realizację
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017, której celem jest
wielopłaszczyznowe wspieranie rodzin z terenu naszej gminy ogranicza brak
specjalistycznej pomocy psychologicznej dla rodzin z problemami, w tym
głownie dla ofiar przemocy w rodzinie.
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sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
oraz realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017
oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
Stanowi ono zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił następny punk obrad dot. złożenia
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Budzyniu za 2015r.
Również w tym punkcie głos zabrała Kierownik Placówki p. Magdalena
Gokiert-Kabat, która szczegółowo omówiła powyższą
informację,
przedstawiając dane w zakresie:
- udzielanej pomocy społecznej,
- świadczeń rodzinnych,
- funduszu alimentacyjnego,
- dodatków mieszkaniowych ,
- Karty Dużej Rodziny,
- oraz pozostałej działalności placówki w 2015r.
Powyższą informację radni przyjęli bez uwag i stanowi ona zał. Nr 7 do
protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił Przewodniczących
poszczególnych Komisji Rady Gminy o przedstawienie
sprawozdań
z działalności Komisji za 2015 r.
Swoje sprawozdania przedstawili:
- Przewodniczący Komisji Pan Józef Kasperczak, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady
Gminy Budzyń, stanowiące zał. Nr 8 do protokołu,
- Przewodnicząca Komisji
Pani Izabela Jenczyk, która przedstawiła
sprawozdanie z działalności Komisji Statutowo-Samorządowej, Prawa
i Porządku Publicznego Rady Gminy Budzyń, stanowiące zał. Nr 9 do
protokołu,
- Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Cembrowicz, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych,
Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń, stanowiące zał. Nr 10 do protokołu,
- Przewodniczący Komisji Pan Marian Bedyński, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń,
stanowiące zał. Nr 11 do protokołu.
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Adn. 15 i 16
Przewodniczący obrad przedstawił dwa pierwsze projekty uchwał tj.:
- uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XXI/174/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia
4 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Sokołowo Budzyńskie,
-uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XXXIV/304/2010 Rady Gminy Budzyń
z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Podstolice.
Szczegółowo projekty uchwał omówił Wójt Gminy, informując, że
w m-cu kwietniu br. odbędzie się nabór wniosków do Urzędu
Marszałkowskiego, w sprawie dofinansowania zadań ze środków unijnych.
Urząd Gminy ma zamiar zgłosić dwa wnioski o remont dróg w : Sokołowie
Budzyńskim i w Podstolicach. Podstawowym załącznikiem do wniosku jest
aktualna uchwała Rady Gminy, zatwierdzająca Plan Odnowy Miejscowości,
w której będzie realizowane zadanie. W związku z powyższym celowe jest
uaktualnienie załącznika do Planu Odnowy Wsi Sokołowo Budzyńskie oraz
załącznika do Planu Odnowy Wsi Podstolice , w których ujęte zostaną
przedsięwzięcia przewidziane do realizacji, a dotyczące przebudowy i remontu
dróg gminnych na terenie Sokołowa Budzyńskiego i Podstolic.
Radni nie zgłosili uwag do konieczności zmian powyższych projektów
uchwał, uważając za celowe uaktualnienie załączników do Planów Odnowy Wsi
Sokołowo Budzyńskie i Podstolice , w celu uzyskania dofinansowania.
W związku z powyższym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy podjęli uchwały:
- uchwałę Nr XV/110/2016 Rady Gminy Budzyń zmieniającą Uchwałę Nr
XXI/174/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 4 marca 2009r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sokołowo Budzyńskie –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
-uchwałę Nr XV/111/2016 Rady Gminy Budzyń zmieniającą Uchwałę Nr
XXXIV/304/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podstolice – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Budzyń – rejon ul. Wągrowieckiej.
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Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń p. Józef Kasperczak, który
poinformował, że projekt uchwały dotyczy terenu przy oczyszczalni ścieków
w rejonie ul. Wągrowieckiej w Budzyniu, gdzie występują potrzeby
usytuowania zabudowy przemysłowo-usługowej. Podjęcie dzisiejszej uchwały
daje możliwość prowadzenia dalszych prac planistycznych. Proponuje się nie
dokonywać podziału terenu na mniejsze działki, lecz uzależnić podział od
potrzeb przyszłego inwestora.
Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt powyższej uchwały był
omawiany na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał jednogłośną akceptację
radnych.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z powyższym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr XV/112/2016 Rady Gminy Budzyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń – rejon
ul. Wągrowieckiej – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata
Lisiecka, informując o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy
wprowadzić do budżetu Gminy na 2016 r. W/w poinformowała, że wpłynęły
na to następujące fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia
o planach dotacji celowych na 2016rok.
- Zwiększono kwoty dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację
następujących zadań:
- 5.185,- zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej,
- 5.069,- zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 100,- zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe,
- 2.161.642,- zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w
wychowaniu dzieci.
- Gmina Budzyń otrzymała zawiadomienie z KBW Delegatura w Pile o planach
dotacji celowych na 2016 rok.
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urn wyborczych.
- Gmina Budzyń otrzymała od Ministra Finansów informację o ostatecznej
kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. zmniejszając jej kwotę
o 160.214,- zł oraz o planowanej na 2016 r. kwoty dochodów z tytułu udziału
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększając jej
kwotę o 21.015,- zł.
- W związku z realizacją zadań własnych:
- zwiększono dochody własne o kwotę 32.199,- zł z następujących tytułów:
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.399,- zł,
- wpływy z różnych dochodów – 21.000,- zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –
500,- zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.300,- zł,
- zwiększono przychody budżetu o kwotę 217.000,- zł z tytułu wolnych
środków,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- drogi publiczne powiatowe – Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego
na współfinansowanie zadania „Remont i bieżące utrzymanie dróg
powiatowych” – 117.000,- zł,
- drogi publiczne gminne – 153.000,- zł,
- zmniejszono wydatki na realizację następujących zadań:
- szkoły podstawowe – 90.000,- zł,
- gimnazja – 70.000,- zł
z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej.
P. Skarbnik poinformowała również, że dokonuje się zmian w planie
wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami,
rozdziałami i paragrafami.
P. Skarbnik poinformowała, że w wyniku przedstawionych zmian zwiększa
się dochody w budżecie Gminy na 2016 r. o kwotę 2.069.756,- zł, w wyniku
czego dochody Gminy ogółem wynoszą: 29.433.004,- zł, oraz zwiększa się
wydatki o kwotę 2.286.756,- zł , w wyniku czego wydatki Gminy ogółem
wynoszą: 30.702.037,24 zł.
W/w poinformowała, że zwiększa się również deficyt budżetu o kwotę
217.000,- zł i ustala na kwotę 1.269.033,24 zł.
Swoje wyjaśnienia do omawianego projektu uchwały dodał Wójt Gminy,
stwierdzając, że Gmina otrzymała mniejsze subwencje oświatowe, na co
prawdopodobnie ma wpływ fakt zmniejszonej w stosunku do założeń ilości
6 latków rozpoczynających naukę szkolną.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
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Nr XV/113/2016 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Budzyń na 2016 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który
poinformował, że jak co roku do Urzędu Gminy wpłynęło pismo Ośrodka
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile,
z prośbą o podjęcie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Piła,
w wysokości 5.016,- zł. Kwota ta przeznaczona jest na zadania związane
z podejmowaniem czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy
Budzyń. Zgodnie z przedstawionym pismem podstawą naliczenia powyższej
kwoty jest gotowość dyżurowa Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi ,
która uwzględniła: dane z 2015r. oraz bieżący koszt utrzymania Działu Opieki
nad Osobami Nietrzeźwymi, wyliczony na kwotę 13,74 zł za dzień.
Pismo Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile
stanowi zał. Nr 16a do protokołu.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że powyższy projekt
uchwały został omówiony , a następnie zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie
na posiedzeniu powyższej Komisji.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy w wyniku głosowania
podjęli uchwałę Nr XV/114/2016 Rady Gminy Budzyń w sprawie udzielenia
pomocy finansowej gminie Piła – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Adn.20
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który wyjaśnił, że
dotyczy on udzielenia pomocy powiatowi chodzieskiemu do wysokości
117.000,- zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn.” Remont
i bieżące utrzymanie dróg powiatowych”. Wójt Gminy w tym miejscu wyjaśnił
zasady udzielania wzajemnej pomocy finansowej pomiędzy gminą a powiatem,

- 10 w celu realizacji swoich zamierzeń. Wójt Gminy poinformował, że
współfinansowanie zadania pozwala na zdobycie dodatkowych punktów,
zwiększających możliwość uzyskanie środków unijnych na dany cel.
Wójt Gminy również dodał, że pomoc finansowa działa w dwie strony, gdyż
przekazane powiatowi środki wrócą do nas, gdy będziemy realizować remont
naszych dróg w ramach „schetynówek”.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że powyższy projekt
uchwały został omówiony , a następnie zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie
na posiedzeniu powyższej Komisji.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy w wyniku głosowania
podjęli uchwałę Nr XV/115/2016 Rady Gminy Budzyń w sprawie udzielenia
pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
Adn. 21
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Przewodniczący obrad, który przedstawił pismo Posłanki na Sejm p. Marii
Małgorzaty Janyska, która złożyła życzenia z okazji Dnia Sołtysa, z prośbą
o przekazanie życzeń podczas obrad Sesji Rady Gminy.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz, który proponował dokonać
sprzedaży budynku szkoły w Dziewokluczu. Zdaniem radnego w niedługim
czasie konieczny będzie remont tego obiektu, dlatego też, aby nie ponosić
niepotrzebnych kosztów, celowe jest dokonanie jego sprzedaży.
Wójt Gminy stwierdził, że jest to temat do przemyślenia.
- Radny p. Józef Kasperczak przedstawił następujące sprawy:
1) Radny zauważył, że
na deptaku łączącym ul. Rogozińską z os.
Kwiatowym,
dla zapewnienia bezpieczeństwa poruszających się tam
mieszkańców konieczne byłoby ustawienie lamp.
2) Radny proponował przywrócić plac zabaw za byłą szkołą przy
ul. Rogozińskiej 9, wraz z jego oświetleniem.
3) Radny ponownie poruszył temat terminu zapłaty za usługę świadczoną
przez Dom Przedpogrzebowy w Budzyniu. W/w zaproponował, aby faktury
z tego tytułu wystawiać z kilkudniowym terminem płatności, a nie jak
dotychczas, gdy zapłata musi nastąpić do dnia pogrzebu.

- 11 W tym miejscu głos zabrała p. Skarbnik wyjaśniając, że pracownik Domu
Przedpogrzebowego nie wystawia faktur, natomiast przedłużenie terminu
zapłaty wraz z fakturą może zostać zrealizowane tylko w Urzędzie Gminy.
Wójt Gminy stwierdził, że należałoby przedyskutować ten temat.
4) Radny zwrócił się również z propozycją odnowienia wiatraka,
stanowiącego wizytówkę Budzynia.
5) Radny prosił również o ustawienie lamp przy zjeździe do Budzynia od
strony ul. Rogozińskiej.
- Radny p. Wacław Pasch przypomniał temat oczyszczenia stawku w Bukowcu,
skierowany do Starostwa Powiatowego, skąd przyszła odpowiedź sugerująca
przejęcie go na własność gminy. W/w zwrócił się w związku z tym z pytaniem
o decyzje w tej sprawie.
Wójt Gminy odpowiedział, że nie ma żadnej potrzeby nabycia powyższego
stawku na własność Gminy.
- Radny p. Jarosław Dajczak przekazał prośbę właścicieli posesji położonych
przy os. Zielonym, w pobliżu budowanych obecnie bloków mieszkalnych,
w sprawie posadzenia przy rowie świerków odgradzających osiedle Zielone od
budowanych bloków.
Wójt Gminy stwierdził, że nie można ograniczać dostępu do rowu, niezbędnego
przy jego czyszczeniu czy innych pracach porządkowych. Zdaniem w/w należy
spokojnie rozważyć najlepsze rozwiązanie tego tematu.
- Radny p. Józef Depta proponował rozważyć możliwość ustawienia lampy
w Nowym Brzeźnie, przy posesji p. Zagóry, gdzie usytuowana jest
przepompownia, gdyż jest to teren bardzo zaciemniony i niewidoczny.
- W/w radny zwrócił uwagę na tworzące się nadal wybrzuszenia na drodze
w kierunku Nowego Brzeźna przy wjeździe do Brzekińca, pomimo wykonanych
wcześniej prac remontowych.
- W/w radny zwrócił się także z pytaniem, czy na drodze gminnej przebiegającej
przez Nowe Brzeźno będą wykonywane jakieś prace naprawcze.
Wójt Gminy odpowiedział, że w najbliższym czasie dokonywane będzie
równanie dróg na terenie naszej Gminy.
Na zakończenie grupa radnych biorących udział w zawodach sportowych w Turnieju Ogólnopolskiej Piłki Nożnej w Gorzowie Wlkp. wręczyła
Przewodniczącemu Rady Gminy puchar, zdobyty przez radnych Gminy
Budzyń.
Adn. 22
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XV Sesję Rady Gminy Budzyń.
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