P R O T O K O Ł Nr XXVII/ 2017
=====================================
z XXVII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 26 maja 2017r.
w sali narad Urzędu Gminy Budzyń ul. Przemysłowa 16A w Budzyniu - od
godz. 13.00 do godz. 14.30.
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 Budzyń
- Zastępca Wójta Gminy Budzyń
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Piotr Jankowski,
- p. Ewa Kasperczak,
- p. Honorata Lisiecka.

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. Przedstawienie informacji Wójta Gminy Budzyń za rok 2016, dotyczącej
roszczeń oraz opłaty planistycznej na skutek uchwalenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian
prawa samorządowego w Polsce.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej w Sokołowie Budzyńskim.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu
Nr 2 w Prosnie 7, stanowiącego własność Gminy Budzyń.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w Budzyniu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w Nowym Brzeźnie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie
umowy dzierżawy nieruchomości położonych w obrębie Grabówka, na
czas dłuższy niż 3 lata.

-217. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy nieruchomości położonej w Budzyniu, stanowiącej własność
Gminy Budzyń.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Budzyń na 2017 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2017-2023.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „ Przebudowa
drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie
Sokołowo Budzyńskie” z udziałem środków z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 - 2020.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zakończenie obrad.
-------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXVII 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 informując, że na ostatniej Sesji
Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2017 r. radni nie zgłosili 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 21
porządku obrad - „Wolne głosy i wnioski”.
Adn. 6
W tym punkcie Przewodniczący obrad przypomniał, iż zgodnie z decyzją
radnych, na Sesji nie jest przedstawiana informacja z realizacji uchwał
z ostatniej Sesji, gdyż radni zapoznają się z nią po przesłaniu na swoją pocztę.
Do przesłanej 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 26 kwietnia 2017 r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 8
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił informację ze
swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od 26 kwietnia
2017 r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 4
do protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXVI Sesji Rady
Gminy Budzyń, z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad poprosił Wójta Gminy Budzyń o przedstawienie
informacji za rok 2016, dotyczącej roszczeń oraz opłaty planistycznej na skutek
uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Wójt Gminy Budzyń przystąpił do omówienia powyższej informacji
oznajmiając na wstępie, że taki obowiązek wynika z ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym.
W/w
poinformował,
że ustawodawca zapewnił gminom możliwość odzyskania części
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poprzez pobranie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zwanej
„opłatą planistyczną”. Pobór opłaty z urzędu ma miejsce wtedy, gdy właściciele
nieruchomości dokonują ich zbycia przed upływem 5 lat od dnia, w którym
plany miejscowe stały się obowiązujące. Wójt Gminy poinformował, że z tego
tytułu w Gminie Budzyń w 2016 r. wydano 14 decyzji w sprawie naliczenia
jednorazowej opłaty planistycznej, na łączną kwotę 21.803,- zł. Natomiast nie
odnotowano żadnych roszczeń właścicieli nieruchomości w stosunku do Gminy
Budzyń, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Szczegółowa informacja dotycząca roszczeń oraz opłaty planistycznej na
skutek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, za
2016 r. stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Radni przyjęli jednogłośnie przedstawioną informację.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.
Do omówienia projektu uchwały przystąpił Wójt Gminy Budzyń,
stwierdzając, że w wyniku prowadzonych działań Rządu występuje zagrożenie
systemu samorządowego. I chociaż niektóre wcześniejsze propozycje Rządu
zostały wycofane, to jednak nadal jest wiele propozycji zmian, które mogą być
brzemienne w skutkach i mogą doprowadzić do ograniczenia swobody
poszczególnych wspólnot samorządowych.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy Budzyń radny p. Józef Kasperczak, informując, że
radni na posiedzeniu komisji wyrazili jednogłośny i zdecydowany sprzeciw
wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce, w szczególności
w zakresie rozwiązań o charakterze ustrojowym. Radni na posiedzeniu Komisji
zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie propozycję wystąpienia z apelem
o respektowanie w toku prac nad zmianami prawa samorządowego w Polsce
postanowień Konstytucji RP oraz Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.
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 XXVII/220/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa
samorządowego w Polsce - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy Budzyń, informując,
że przed laty Gmina Budzyń nabyła z mocy prawa, na podstawie Decyzji
Wojewody Wielkopolskiego nieruchomość zabudowaną w Sokołowie
Budzyńskim, o nr ewid. 98 i o pow. 0,200 ha. Nieruchomość ta stanowiła kiedyś
przedszkole wiejskie, a w późniejszych latach biurowiec PGR. Obecnie od wielu
lat budynek stoi pusty, nieużytkowany, w złym stanie technicznym. W związku
z tym, że budynek nie jest dla Gminy Budzyń użyteczny Wójt Gminy
proponuje przeznaczyć go na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń radny p. Józef Kasperczak,
informując, że radni na posiedzeniu komisji wyrazili jednogłośnie pozytywną
opinię odnośnie propozycji sprzedaży wymienionej nieruchomości położonej
w Sokołowie Budzyńskim.
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 XXVII/221/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność
Gminy Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy Budzyń, informując,
że w Prosnie, w budynku Nr 7, znajduje się pomieszczenie, tj. lokal nr 2,
stanowiące własność Gminy Budzyń, które dawniej spełniało role świetlicy
wiejskiej. Wieś Prosna posiada obecnie wolno stojący klub, w którym mieści się
świetlica wiejska, w związku z czym wymieniony lokal jest jej zbędny
i dodatkowo niszczeje. Wójt poinformował, że ponieważ wcześniej sprzedany
został lokal Nr 1 w powyższym budynku, w związku z czym proponuje
przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego również lokal
nr 2, tak, aby zbyty został cały budynek nr 7 w Prosnie. Zdaniem Wójta Gminy
jest to najkorzystniejsza forma zagospodarowania przedmiotowego lokalu, co
także pozwoli uzyskać dodatkowe środki finansowe do budżetu gminy.
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Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń radny p. Józef Kasperczak,
informując, że radni na posiedzeniu komisji wyrazili jednogłośnie pozytywną
opinię odnośnie propozycji sprzedaży wymienionej nieruchomości lokalowej.
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 XXVII/222/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej,
stanowiącej własność Gminy Budzyń - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że
zachodzi potrzeba uregulowania spraw własnościowych nieruchomości o nr
ewid. 845/9 o pow. 0,0291 ha, położonej w Budzyniu, przy ul. Wybudowanie,
stanowiącej współwłasność osób fizycznych. Nieruchomość gruntowa stanowi
teren zieleni ogólnodostępnej przylegającej do gruntów, które w przyszłości
stanowić będą obwodnicę Budzynia. W związku z tym, zdaniem Wójta Gminy
celowe jest nabycie powyższego terenu na własność Gminy Budzyń.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy Budzyń radny p. Józef Kasperczak, który
poinformował, że na posiedzeniu Komisji powyższy projekt uchwały radni
zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie.
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 XXVII/223/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że
również zachodzi konieczność uregulowania stanu własności nieruchomości działki o nr ewid. 261/2, będącej własnością osób fizycznych, poprzez
dokonanie zamiany na działkę o nr ewid. 256/2, stanowiącą własność Gminy
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Gminy stwierdził, że są to dawne zaszłości, które należy uregulować tak, aby
grunt stanowiący drogę był faktycznie własnością Gminy.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy Budzyń radny p. Józef Kasperczak, który
poinformował, że na posiedzeniu Komisji powyższy projekt uchwały radni
zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie.
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 XXVII/224/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na działki położone
w obrębie Grabówka na czas dłuższy niż trzy lata.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt, informując, że do Urzędu
Gminy wpłynął wniosek dotychczasowego dzierżawcy p. Romana Kabata
o przedłużenie umowy dzierżawy działek o nr ewid.: 153/2, 189/1, 189/3, 190/1,
190/2, położonych w obrębie Grabówka, na dalszy okres, co najmniej 7 lat.
Wójt Gminy zaproponował przedłużenie z dotychczasowym dzierżawcą
dzierżawy gruntu, w trybie bezprzetargowym, na okres do dnia 31.08.2024 r.,
dla działek nr :153/2 o pow. 0,6000 ha, 189/1 o pow. 0,0400 ha, 189/3 o pow.
1,3000 ha, 190/1 o pow. 0,0200 ha i 190/2 o pow. 1,3900 ha, położonych
w obrębie Grabówka, pod uprawy rolne, jako kontynuację poprzedniej umowy,
której łączny okres dzierżawy przekroczy 3 lata. Wójt Gminy stwierdził, że
dotychczasowe użytkowanie gruntów przez w/w korzystnie wpływa na
utrzymanie porządku na nieruchomościach.
Po omówieniu przez Wójta Gminy projektu powyższej uchwały głos
zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
radny p. Józef Kasperczak, który poinformował, że na posiedzeniu Komisji
powyższy projekt uchwały radni zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie.
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 XXVII/225/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na
działki położone w obrębie Grabówka na czas dłuższy niż trzy lata jednogłośnie.
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Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały majątkowej
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części
nieruchomości, położonej w Budzyniu, stanowiącej własność Gminy Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt, informując, że
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Budzyniu „Budzyniaki”
z siedzibą os. Zielone 39 w Budzyniu, działające na terenie miejscowości
Budzyń, zamierza zrealizować projekt wykonywany ze środków finansowych
zewnętrznych. Projekt zakłada budowę nowoczesnego placu zabaw,
umiejscowionego w otoczeniu obecnego skateparku przy os. Zielonym
w Budzyniu, przeznaczonego dla mieszkańców miejscowości Budzyń
i turystów. Projekt ma być realizowany na gruntach stanowiących własność
Gminy Budzyń. Trwałość projektu określa zewnętrzna strona finansująca
i wynosi on więcej niż trzy lata. Niezbędnym dokumentem do otrzymania
dofinansowania jest tytuł prawny do części nieruchomości, na której planowane
jest powstanie placu zabaw.
Wójt Gminy stwierdził, że wobec powyższego konieczne jest wydzierżawienie
w/w Stowarzyszeniu części nieruchomości na okres do sześciu lat.
Wydzierżawiona część nieruchomości ma być przeznaczona na realizację
projektu o charakterze społecznym. Wskazane jest wydzierżawienie
nieruchomości z pominięciem przetargu. W nawiązaniu do tego Wójt Gminy
przytoczył przepis art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który
stanowi: „Zawarcie umów użytkowania, najmu, dzierżawy, na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, następuje w drodze przetargu.
Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów”.
Po omówieniu przez Wójta Gminy projektu powyższej uchwały głos
zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
radny p. Józef Kasperczak, który poinformował, że na jednym z wcześniejszych
posiedzeń Komisji Wójt Gminy Budzyń przedstawił powyższy temat, który
został przez radnych zaakceptowany.
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 XXVII/226/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części
nieruchomości, położonej w Budzyniu, stanowiącej własność Gminy Budzyń jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 r.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówiła
Skarbnik
Gminy
p. Honorata Lisiecka, informując o zakresie zmian w budżecie Gminy, które
należy wprowadzić do budżetu na 2017 r. W/w poinformowała, że wpłynęły
na to następujące fakty :
- Gmina Budzyń otrzyma od Powiatu Chodzieskiego pomoc finansową na
dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
z terenu Gminy Budzyń w kwocie 1.000,- zł.
- W związku z realizacją zadań własnych:
- zwiększono dochody własne o kwotę 1.570,- zł z następujących tytułów:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.050,- zł,
- wpływy za wynajem – 500,- zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 20,- zł,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- gimnazja – 1.070,- zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność –
500,- 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 2017 r. o kwotę 2.570,- zł, w wyniku czego dochody
budżetu Gminy ogółem wynoszą 36.335.329,66 zł, natomiast wydatki ogółem
wynoszą 38.944.867,90 zł.
Radni nie zgłosili innych uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok
– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata
2017-2023.
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projekt
uchwały
omówiła
Skarbnik
Gminy
p. Honorata Lisiecka, która poinformowała, że konieczność zmian w WPF na
lata 2017-2023 wynika z zapisów podjętej w dniu dzisiejszym uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 r.
1) P. Skarbnik poinformowała, że w związku ze zmianami przedsięwzięć
wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć.
Wprowadza się nowe zadania pozostałe w wydatkach bieżących:
- usługa dzierżawy oraz objęcia kontraktem serwisowym systemu druku
w Urzędzie Gminy – okres realizacji 2017-2019, wartość zadania to kwota
36.000,- zł,
- dowożenie uczniów do placówek oświatowych działających na terenie gminy
Budzyń - okres realizacji 2017-2019, wartość zadania to kwota 346.000,- zł,
- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia
komunikacyjne oraz następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Budzyń wraz
z podległymi jednostkami organizacyjnymi, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz
Ochotniczą Strażą Pożarną – okres realizacji 2017-2020, wartość zadania to
kwota 240.000,- zł.
Zwiększa się wartość środków na realizację następującego zadania:
- „Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu”
w roku 2018 o kwotę 2.000.000,- zł.
2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale Budżetowej.
3) Zwiększono przychody budżetu w roku 2018 o kwotę 1.800.000,- zł z tytułu
planowanych do zaciągnięcia kredytów.
W związku z powyższym dokonano aktualizacji spłat kredytów i pożyczek oraz
kwoty długu na lata następne.
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 XXVII/228/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń
na lata 2017-2023 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie operacji „ Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń,
zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie” z udziałem środków
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 - 2020.
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w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy
Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie”, w ramach umowy
o przyznanie pomocy Nr 00054-65151-UM1500172/16 w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020,
proponuje zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa, w Banku Gospodarstwa
Krajowego, w wysokości 999.509,- zł. Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej, tak aby nie angażować własnych środków
pochodzących z budżetu Gminy Budzyń.
Radni nie zgłosili uwag do propozycji zaciągnięcia pożyczki, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVII/229/2017 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa
na wyprzedzające finansowanie operacji „ Przebudowa drogi gminnej na terenie
Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie” z udziałem
środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 21
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radny p. Józef Kasperczak przekazał sugestie pracowników placówek
handlowych o potrzebie ulokowania w centrum Budzynia ogólnodostępnej
toalety.
Wójt Gminy zauważył, że faktycznie problem braku toalety w Budzyniu
pojawia się już od wielu lat. Zdaniem Wójt Gminy nie ma problemu z jej
usytuowaniem, jednakże przybliżony koszt realizacji tego zadania to kwota
około 40 tys. zł. Wójt Gminy stwierdził, że jest to prawdopodobnie zadanie do
realizacji na przyszły rok.
- Radny p. Józef Depta zwrócił się z pytaniem odnośnie harmonogramu prac
związanych z równaniem dróg w naszej gminie.
Zastępca Wójta p. Piotr Jankowski odpowiedział, że już większość dróg
w gminie zostało wyrównanych i załatanych, pozostały jeszcze drogi
w Brzekińcu, Nowym Brzeźnie i Dziewokluczu.
- Radny p. Robert Ksycki zwrócił uwagę na zły stan drogi gminnej do
Grabówka.
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naprawiona, poprzez położenie kilku łat i nawiezienie tłucznia.
- Radny p. Robert Ksycki zwrócił się również z pytaniem, czy w przyszłym roku
powstaną nowe place zabaw w pozostałych miejscowościach, które w br. nie
będą zrealizowane.
Wójt Gminy odpowiedział, że zależy to od możliwości pozyskania unijnych
środków, ale też można zastanowić się nad zaplanowaniem realizacji placów
zabaw z funduszu sołeckiego.
Dyskutowano na temat przetargów na drogi. Zastępca Wójta p. Piotr Jankowski
stwierdził, że jest wprawdzie dużo ofert na realizację zadań drogowych,
jednakże oferowane ceny nie spadają, lecz utrzymują się na podobnym
poziomie.
- Sekretarz Gminy p. Ewa Kasperczak poinformowała, że Komisja Konkursowa
w konkursie na hasło promujące naszą Gminę wytypowała zwycięskie hasło,
które brzmi: „Gmina Budzyń- tradycja, rozwój, możliwości” , przesłane przez
p. Cypriana Kozłowskiego z Sokołowa Budzyńskiego.
- Na zakończenie głos zabrał Zastępca Wójta p. Piotr Jankowski, który wyraził
pochwałę dla młodych sportowców z Gminy Budzyń, odnoszących sukcesy
sportowe, promujące naszą gminę.
Adn. 22
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXVII Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący
Rady Gminy Budzyń
( - Zenon Nowicki - )

Protokołowała:
(- Damiana Jezierska-)

