P R O T O K O Ł Nr XXI/ 2016
=====================================
z XXI Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 21 listopada
2016r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu - od godz. 1500 do
godz. 1600.
W Sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 100 % ogółu, zgodnie z listą
obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.
Zmarł radny p. Kazimierz Cembrowicz, cześć Jego pamięci.
Ponadto w obradach uczestniczyli :
- Wójt Gminy Budzyń
- p. Marcin Sokołowski,
- Z-ca Wójta Gminy Budzyń
- p. Piotr Jankowski,
- Sekretarz Gminy Budzyń
- p. Ewa Kasperczak,
- Skarbnik Gminy Budzyń
- p. Honorata Lisiecka,
- urbanista
- p. Ryszard Kajetańczyk,
- redaktor Chodzieżanina
- 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 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kąkolewice.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie w ramach
„Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –
2020 - Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” oraz w
sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację Projektu.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Budzyń na lata 2016-2020”.
13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do
Stowarzyszenia pod nazwą „ Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów
Samorządowych w Poznaniu”.
14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania
przedstawicieli Gminy Budzyń do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
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15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzyń
na 2016r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2016-2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zakończenie obrad.
Przed rozpoczęciem obrad uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego
18 listopada br. radnego śp. Kazimierza Cembrowicza, pozostawiając
wolne miejsce, które zajmował radny podczas obrad Sesji.
Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki wyraził żal z powodu straty
radnego, wielkiego społecznika naszej Gminy.
-------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXI 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 obecnie 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 ta stanowi 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
„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
20 października 2016r.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.
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 radni przyjęli protokół z XX Sesji Rady Gminy Budzyń,
z dnia 20 października 2016r. – jednogłośnie.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąkolewice.
Na wstępie głos zabrał Wójt Gminy, przypominając, że teren, którego
plan dotyczy wcześniej był objęty zmianą miejscowego planu w obrębie wsi
Kąkolewice. Wójt Gminy poinformował, że podjęcie dzisiejszej uchwały
będzie końcowym etapem prac związanych z przystąpieniem do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąkolewice.
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Kajetańczyk, który na podstawie mapy graficznej omówił podstawowe
założenia planu.
Urbanista poinformował, że opracowując powyższy plan uwzględniono wnioski
przedsiębiorców zamierzających w tym terenie inwestować. Celem
przystąpienia do opracowania planu była m. innymi zmiana przebiegu dróg
wewnętrznych, poprzez pozostawienie terenu, który w przyszłości będzie
potrzebny do przebudowy drogi krajowej na drogę szybkiego ruchu oraz
umożliwienie dalszego rozwoju istniejących zakładów produkcyjnych, zgodnie
z zamierzeniami przedsiębiorców.
Urbanista poinformował, że zmieniono także wskaźniki zabudowy, proponując
dopuszczalną wysokość zabudowy - do 20 m.
W/w poinformował, że projekt uchwały został uzgodniony z właściwymi
organizacjami oraz został wyłożony do publicznego wglądu. Do planu nie
wpłynęły uwagi.
Po omówieniu powyższego projektu uchwały głos zabrał Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń radny
p. Józef Kasperczak, który poinformował, że projekt ten był omawiany
i analizowany na jednym z wcześniejszych posiedzeń Komisji, gdzie uzyskał
jednogłośnie pozytywną opinię radnych.
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 XXI/173/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Kąkolewice – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku
o jego dofinansowanie w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020 - Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych
usług publicznych” oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na
realizację Projektu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
Gmina Budzyń planuje złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego, wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Zakup, dostawa
i montaż wyposażenia informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Budzyń,
w celu rozwoju publicznych usług elektronicznych”, w ramach
„Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020”
- Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Wójt Gminy
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serwera i urządzeń sieciowych, a także oprogramowania wirtualizacyjnego oraz
oprogramowania do świadczenia usług elektronicznych. Jednym z niezbędnych
warunków udziału w konkursie o dofinansowanie projektu jest zgoda Rady
Gminy, wydana w formie uchwały. Wójt Gminy poinformował, że termin
złożenia wniosku mija 30 listopada br., w związku z czym uzasadnione jest
podjęcie niniejszej 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 XXI/174/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie
wniosku o jego dofinansowanie w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 - Działanie 2.1 „Rozwój
elektronicznych usług publicznych” oraz w sprawie zabezpieczenia środków
niezbędnych na realizację Projektu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Budzyń na
lata 2016-2020”.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że
sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej przez gminy w Polsce jest
wypełnieniem obowiązku nałożonego m. innymi przez Unię Europejską, ale
także jest zgodne z polityką Polski i wynika z założeń Narodowego Programu
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Obowiązki te obejmują w szczególności
redukcję emisji gazów cieplarnianych, redukcję zużycia energii, a także wzrost
udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł.
Wójt Gminy poinformował, że dzisiejszy dokument zawiera:
- stan obecny gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Budzyń z analizą
możliwości wykorzystania źródeł odnawialnych,
- stan i jakość powietrza na naszym terenie,
- obszary problemowe i opracowany plan działań w tym zakresie.
W/w stwierdził, że w związku z faktem, iż na wdrażanie gospodarki
niskoemisyjnej do 2020 r. jest możliwość uzyskania funduszy unijnych jest
celowe posiadanie takiego Planu w naszej Gminie. Dokument otwiera drogę do
finansowania inwestycji obejmujących m.in. termomodernizację budynków
publicznych i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła, instalację OZE, czy
zwiększenie efektywności energetycznej.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Budzyń na lata 2016-2020 to
dokument strategiczny wyznaczający główne cele i kierunki działań w zakresie
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gazów cieplarnianych oraz poprawy jakości powietrza.
Wójt Gminy poinformował, że projekt powyższej uchwały został uzgodniony
i zaopiniowany przez właściwe organizacje.
Również w tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń radny p. Józef Kasperczak,
który poinformował, że projekt uchwały był omawiany i analizowany na
jednym z wcześniejszych posiedzeń Komisji, gdzie uzyskał jednogłośnie
pozytywną opinię radnych.
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 XXI/175/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Budzyń na lata 2016-2020”– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą ”Wielkopolski
Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że
dotychczas reprezentantem Gminy Budzyń w Stowarzyszeniu pod
nazwą ”Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
w Poznaniu” był Sekretarz Gminy p. Bogusław Gniła. Ze względu na przejście
w/w na emeryturę Wójt Gminy zaproponował wyznaczenie nowego
reprezentanta Gminy Budzyń w tym Stowarzyszeniu - obecną Sekretarz Gminy
Budzyń p. Ewę Kasperczak.
P. Ewa Kasperczak wyraziła zgodę na wybór swojej osoby.
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 XXI/176/2016 Rady Gminy Budzyń
zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod
nazwą ”Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
w Poznaniu” - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Budzyń do
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.
Również ten projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że tak jak
w przypadku poprzedniej uchwały, konieczne jest wyznaczenie nowego
przedstawiciela naszej Gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów
Nadnoteckich.
Wójt Gminy poinformował, że dotychczasowymi przedstawicielami Gminy
Budzyń w tym Stowarzyszeniu byli: Wójt Gminy p. Marcin Sokołowski oraz
Sekretarz Gminy p. Bogusław Gniła, który odszedł na emeryturę. Wójt Gminy
zaproponował, aby w miejsce dotychczasowego Sekretarza Gminy powołać
Zastępcę Wójta Gminy Budzyń p. Piotra Jankowskiego.
P. Piotr Jankowski wyraził zgodę na wybór swojej osoby.
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 XXI/177/2016 Rady Gminy Budzyń
zmieniającą uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Budzyń do
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówiła
Skarbnik
Gminy
p. Honorata Lisiecka, która poinformowała, że w stosunku do przesłanego
radnym projektu uchwały nastąpiły już zmiany, wynikające z otrzymanych
zawiadomień o dotacjach. Następnie p. Skarbnik poinformowała o zakresie
zmian w budżecie Gminy, które należy wprowadzić do budżetu Gminy na
2016 r. W/w oznajmiła, że wpłynęły na to następujące fakty :
Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie:
o zmniejszeniu dotacji:
- o kwotę 744,- zł w związku z oszczędnościami powykonawczymi powstałymi
przy realizacji zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 201517P
w Budzyniu”,
- o kwotę 1.062,- zł w dziale 852, rozdziale 85213, paragrafie 2010 – w celu
dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
o zwiększeniu dotacji:
- o kwotę 2.343,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację
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o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych,
- o kwotę 85.300,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających
z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów, na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia
społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki
dla opiekunów,
- o kwotę 8.911,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku
w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego
w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku
w roku 2016.
W związku z realizacją zadań własnych:
- zwiększono dochody własne o kwotę 62.700,- zł z następujących tytułów:
- z wpływów za udostępnienie terenów – 50.000,- zł,
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -12.700,- zł,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- przedszkola – 12.700,- zł,
- pozostała działalność – 10.000,- zł,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 40.000,- zł.
Pani Skarbnik poinformowała, że dokonuje się także zmian w planie
wydatków, polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami,
rozdziałami i paragrafami.
W/w poinformowała, że w wyniku przedstawionych zmian zwiększa się
dochody i wydatki w budżecie Gminy na 2016 r. o kwotę 157.448,- zł,
w wyniku czego dochody Gminy ogółem wynoszą: 34.433.516,13 zł natomiast
wydatki wynoszą: 35.194.549,37 zł.
W tym miejscu głos zabrał radny p. Józef Kasperczak, który zwrócił się
z pytaniem, czego dotyczy zapis w uzasadnieniu do projektu uchwały:
„zwiększa się dochody własne z tytułu wpływów za udostępnienie terenu –
50.000,- zł”.
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że kwota ta wynika z wpłaty za
służebność przesyłu i jest następstwem podjętej na ostatniej Sesji Rady Gminy
uchwały, na podstawie wniosku Spółki Relax Wind Park III o ustanowienie
przez Gminę Budzyń służebności przesyłu dla Spółki ENEA, w związku
z prowadzoną przez nią inwestycją, polegającą na budowie wewnętrznej drogi
dojazdowej do obsługi farmy wiatrowej.
Radny p. Józef Kasperczak przyjął powyższe wyjaśnienia do wiadomości.
Radni nie zgłosili innych uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
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w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata
2016-2023.
Szczegółowo projekt uchwały również omówiła p. Skarbnik Gminy,
która poinformowała, że konieczność zmian w WPF na lata 2016-2023 wynika
z zapisów podjętej w dniu dzisiejszym uchwały budżetowej. I tak:
1) W związku ze zmianami przedsięwzięć wprowadza się zmiany w wykazie
przedsięwzięć poprzez wprowadzenie nowych przedsięwzięć :
Wydatki majątkowe:
-„Zakup, dostawa i montaż wyposażenia informatycznego na potrzeby Urzędu
Gminy Budzyń w celu rozwoju publicznych usług elektronicznych” – okres
realizacji 2017-2018, wartość 202.000,- zł.
2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale Budżetowej.
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 XXI/179/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata
2016-2023– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który poinformował,
że w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa dróg gminnych w Budzyniu
– os. Piaski Etap III” w latach 2016-2017 istnieje możliwość zaciągnięcia
pożyczki na preferencyjnych warunkach z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Wsi Polskiej - w wysokości 600.000,- zł.
Wójt Gminy poinformował, że w stosunku do projektu uchwały przesłanego
radnym przed Sesją dodaje się istotny zapis – transza płatna w 2017roku.
W/w oznajmił, że w przypadku podjęcia powyższej uchwały spłata pożyczki
nastąpi na zasadach określonych w Regulaminie przeprowadzania konkursów
w celu udzielenia pożyczki w ramach Samorządowego Programu

- 10 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 2,5 %. Wójt
Gminy poinformował, że Fundusz nie pobiera prowizji za udzielenie pożyczki,
ani za jej przedterminową spłatę. Termin składania wniosku mija 30 listopada
2016r., dlatego też zdaniem Wójta celowe jest podjęcie dzisiejszej uchwały.
Wójt Gminy poinformował, że powyższa pożyczka realizowana byłaby
w 2017r.
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 XXI/180/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 18
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radny p. Józef Kasperczak zwrócił się do Wójta Gminy z propozycją
wspólnego objazdu i lustracji inwestycji drogowych na terenie naszej gminy.
Wójt Gminy stwierdził, że jest to dobry pomysł, do realizacji w godzinach
dopołudniowych.
- Radny p. Mariusz Ajchsztet zwrócił się z pytaniem, od kiedy rozpocznie się
remont stadionu sportowego.
Wójt Gminy odpowiedział, że w niedługim czasie rozpoczną się prace na tym
obiekcie, z przewidywanym okresem remontu do 1,5 roku. Wójt Gminy
oznajmił, że będzie informował na bieżąco odnośnie przebiegu tej inwestycji.
- Radny p. Krystian Ograbek zwrócił się z pytaniem odnośnie możliwości
położenia innego kruszywa na drogę gminną w Podstolicach, gdyż kruszywo
ceglane nie zdało egzaminu. Obecnie występują na tej drodze duże nierówności
nawierzchni.
Wójt Gminy odpowiedział, że przed okresem zimowym mija się z celem
dokonywanie jakiegokolwiek remontu na drogach. Poinformował, że do tematu
należałoby powrócić w okresie wiosennym.
- Przewodniczący Rady Gminy na zakończenie obrad poinformował, że
pożegnanie śp. Kazimierza Cembrowicza odbędzie się w dniu 22 listopada na
mszy św. o godz. 15,oo.

- 11 Adn. 19
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy Budzyń radny p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne
obrady i zakończył kolejną XXI Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
(-Zenon Nowicki-)
Protokołowała
(- Damiana Jezierska-)

