P R O T O K O Ł Nr XIX/ 2016
=====================================
z XIX Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 8 września
2016r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu - od godz. 1400 do
godz. 1500.
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
- Redaktor „Chodzieżanina”

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Bożena Wolska.

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 regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Budzyń.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Chodzieskiemu
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie obrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XIX Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki, który powitał radnych oraz
zaproszonych gości.
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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, który poinformował, że na
ostatniej Sesji Rady Gminy nie zgłoszono wniosków do realizacji.
Informacja o niezgłoszeniu wniosków na ostatniej Sesji Rady Gminy stanowi
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. 12 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 powyższej 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
10 sierpnia 2016r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
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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 jednogłośnie protokół z XVIII Sesji Rady
Gminy Budzyń, z dnia 10 sierpnia 2016r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
podjęta w dniu 28 czerwca 2016r. uchwała w powyższej sprawie została
rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego unieważniona.
Organ nadzorczy zakwestionował kilka zagadnień zawartych w tym regulaminie
i ostatecznie orzekł o stwierdzeniu nieważności uchwały w całości, co zdaniem
Wojewody wynika z ugruntowanego orzecznictwa sądów administracyjnych.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2016r.
stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Wójt Gminy poinformował, że biorąc powyższe pod uwagę proponuje podjęcie
nowej uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Budzyń, dostosowanej do przedstawionych przez Wojewodę
Wielkopolskiego wytycznych i wymogów prawnych.
Następnie głos zabrał Przewodniczący obrad informując, że zgodnie
z obowiązującymi wymogami projekt powyższej uchwały został pozytywnie
zaopiniowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży.
Pozytywna opinia w/w placówki stanowi zał. Nr 5a do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XIX/152/2016 Rady Gminy Budzyń w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił drugi projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu.
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przedstawił pismo Starostwa Powiatowego w Chodzieży z dnia 17 sierpnia
2016r., w którym Zarząd Powiatu informuje, że pozytywnie zaopiniowano
propozycję partnerstwa Powiatu w zakresie pomocy finansowej dla Gminy
Budzyń w wysokości 370 tys. zł. na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych nr
201570P i 201560P w Budzyniu (ul.: Parkowa, Akacjowa, Klonowa
i Wielkopolska)”, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Wójt Gminy poinformował, że w powyższym piśmie Zarząd Powiatu
Chodzieskiego jednocześnie wnioskuje do Gminy Budzyń o pomoc finansową
w wysokości 370 tys. zł. dla Powiatu na zadanie majątkowe pn.” Zwiększenie
bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji
użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży”. Zadanie to
zgodnie z powyższym pismem ma być realizowane przez Powiat w 2017r.
Zarząd Powiatu prosi o podjęcie uchwały Rady Gminy
w sprawie
przedmiotowej pomocy finansowej w 2017r.
Wójt Gminy w tym miejscu poinformował, że wzajemne udzielenie sobie
pomocy finansowej zwiększa szanse na uzyskanie unijnych środków na
powyższe zadanie, w związku z tym podjęcie powyższej uchwały jest
uzasadnione.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XIX/153/2016 Rady Gminy Budzyń w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Chodzieskiemu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Pismo Starostwa Powiatowego w Chodzieży stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 12
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radny p. Józef Kasperczak, który zwrócił się z pytaniem, w jakim stopniu
zaangażowania są prace związane z naprawą naszych dróg.
Wójt Gminy odpowiedział, że naprawa dróg w Gminie Budzyń prowadzona jest
obecnie na różnych etapach. Na przykład droga w Nowym Brzeźnie jest
w trakcie odbioru. Wójt Gminy zaproponował, aby w najbliższym czasie odbyć
posiedzenie wyjazdowe Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady
Gminy, aby radni mogli ocenić stan dróg po przeprowadzonych lub
prowadzonych naprawach.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz poinformował radnych , że została
naprawiona droga ze Zbyszewic do Dziewoklucza, do granicy naszej gminy.
Wójt Gminy w tym miejscu stwierdził, że faktycznie stan tej drogi był fatalny
i wymagał remontu.
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o wyjaśnienie istnienia budżetu obywatelskiego i czy w naszej gminie można
go uchwalić.
Wójt Gminy odpowiedział, że w naszej gminie budżet obywatelski występuje
pod nazwą fundusz sołecki. Budżet obywatelski jest w miastach, gdzie nie ma
podziału na sołectwa.
Adn. 14
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XIX Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
(-Zenon Nowicki-)
Protokołowała
(- Damiana Jezierska-)

