P R O T O K O Ł Nr XIII/2020
=====================================
z XIII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 9 marca 2020 r.
w sali narad Urzędu Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A w Budzyniu - od
godz. 1400 do godz. 1430.
W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100% ogółu,
zgodnie z listą obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli :
- Wójt Gminy Budzyń
- p. Marcin Sokołowski,
- Zastępca Wójta Gminy Budzyń
- p. Piotr Jankowski,
- Sekretarz Gminy Budzyń
- p. Ewa Kasperczak,
- pracownik Urzędu Gminy, Informatyk
- p. Rafał Jończy,
- pracownik Urzędu Gminy
- p. Katarzyna Sawińska,
- sołtys sołectwa Budzyń
- p. Przemysław Czekała,
- sołtys sołectwa Wyszyny
- p. Filip Krasnopolski.
PORZĄDEK OBRAD :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad.
Sprawy regulaminowe.
Przedstawienie porządku obrad.
Odpowiedzi Wójta na zapytania i interpelacje.
Zapytania 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 poprzedniej Sesji Rady Gminy Budzyń.
10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii i wystąpienia z
wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Budzyń.
11. Wolne głosy i informacje.
12. Zakończenie obrad.
------------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XIII Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki, który powitał radnych oraz
zaproszonych gości, informując na wstępie, że obrady są transmitowane
i nagrywane, do udostępnienia na stronie Gminy Budzyń.
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P. 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 p. Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad,
który stał się obowiązujący na dzisiejszej Sesji.
Adn. 4
W tym punkcie głos zabrał p. Wójt Gminy, który poinformował, że na
ostatniej Sesji Rady Gminy nie zgłoszono interpelacji i zapytań na piśmie, które
wymagałyby przekazania do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Budzyń.
Informacja ta stanowi zał. Nr 2 do protokołu.
Adn. 5
W tym punkcie p. Przewodniczący obrad poinformował, że od ostatniej
Sesji Rady Gminy Budzyń, nie zgłoszono na piśmie i nie przekazano na ręce
Przewodniczącego Rady Gminy zapytań i interpelacji, które wymagałyby
przekazania na stronę BIP Gminy Budzyń.
P. Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych
chciałby na Sesji zgłosić na piśmie zapytania i interpelacje.
Radni nie zgłosili zapytań i interpelacji.
Adn. 6
W tym punkcie p. Przewodniczący obrad przypomniał, że na ostatniej
Sesji Rady Gminy podjętych zostało ogółem 9 uchwał. Radni zapoznali się
z informacją z realizacji powyższych uchwał w materiałach otrzymanych przed
Sesją, w związku z czym nie została ona przedstawiona podczas obrad Sesji.
Do powyższej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 3 do
protokołu.
Adn. 7
W tym punkcie p. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
24 stycznia 2020 r.
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Adn. 8
Następnie głos zabrał p. Wójt Gminy, również przedstawiając 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 p. Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie
protokołu z XII Sesji Rady Gminy Budzyń, z dnia 24 stycznia 2020 r. , głosując
za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania oraz jednocześnie poprzez
podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowaniu
przyjęto protokół z XII Sesji Rady Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Adn. 10
P. Przewodniczący obrad przedstawił główny punkt dzisiejszych obrad
tj. projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii i wystąpienia z wnioskiem
o nadanie statusu miasta miejscowości Budzyń.
P. Przewodniczący obrad przypomniał, że do Rady Gminy Budzyń wpłynął
wniosek Prezesa oraz Zarządu Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego w Budzyniu o przystąpienie do projektu odnowienia praw
miejskich dla Budzynia.
Pismo w tej sprawie stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Następnie p. Przewodniczący obrad oddał głos p. Wójtowi Gminy, który
przystąpił do szczegółowego omówienia projektu uchwały.
P. Wójt Gminy przypomniał, że skutkiem złożonego pisma w sprawie
odnowienia praw miejskich było wdrożenie odpowiednich
procedur
administracyjnych, poprzez podjęcie przez Radę Gminy Budzyń jesienią ubr.
uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
nadania miejscowości Budzyń statusu miasta.
Ksero powyższej uchwały stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
P. Wójt Gminy poinformował, że na podstawie powyższej uchwały w okresie od
1 grudnia 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. wolontariusze ze Społecznego
Komitetu Odzyskania Praw Miejskich przeprowadzili na terenie Gminy Budzyń
konsultacje społeczne dotyczące nadania miejscowości Budzyń statusu miasta,
które zakończyły się podsumowaniem. W tym miejscu p. Wójt Gminy złożył
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czasu i za zaangażowanie.
P. Wójt Gminy poinformował, że wynik konsultacji jest bardzo pozytywny,
gdyż przeszło 70 %
mieszkańców biorących udział w konsultacjach
opowiedziało się za przywróceniem Budzyniowi praw miejskich.
P. Wójt Gminy poinformował, że wraz z wnioskiem Rady Gminy Budzyń
w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Budzyń, stanowiącym załącznik
do projektu dzisiejszej uchwały, zgromadzono i wyłożono do wglądu pełną
dokumentację, stanowiącą załączniki do wspomnianego wniosku, z którą
również można się zapoznać w siedzibie Rady Gminy Budzyń.
Wniosek, zgodnie z procedurą
skierowany jest do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.
P. Wójt Gminy przekazał, że zgodnie z przepisami prawa ostateczny termin do
złożenia przez Gminę Budzyń wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości
Budzyń przypada na koniec marca, natomiast Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji ma czas na podjęcie odpowiedniej decyzji w naszej sprawie do
końca czerwca. P. Wójt Gminy wyraził nadzieję na pozytywne zakończenie
rozpoczętej procedury nadania statusu miasta Budzyniowi, zauważając, że jest
to historyczny moment w dziejach Budzynia i historyczna decyzja.
- P. Przewodniczący Rady Gminy wypowiedział się w tym temacie,
przypominając, że już wiele lat temu społeczność budzyńska wyszła
z inicjatywą przywrócenia Budzyniowi praw miejskich, jednakże temat ten
z różnych przyczyn nie wszedł wtedy w fazę realizacji. Zdaniem w/w nadszedł
teraz ten historyczny czas na podjęcie takiej decyzji.
- Radny p. Józef Depta zwrócił się z prośbą, w przypadku pozytywnej decyzji
radnych, aby na zbliżających się zebraniach wiejskich w sołectwach
przekazywać mieszkańcom zapewnienia, że z tytułu nadania Budzyniowi
statusu miasta nie zostaną wprowadzone podwyżki miejscowych podatków,
z wyjątkiem opłat za odbiór odpadów, o których deklaruje się już od dawna.
- P. Wójt Gminy odpowiedział, że postaramy się w miarę możliwości rozwiać
wszelkie wątpliwości dotyczące ustalania podatków lokalnych i innych spraw,
przy zmianie statusu miejscowości.
- P. Przewodniczący obrad w tym miejscu podziękował mieszkańcom naszej
Gminy za pozytywny wynik konsultacji w sprawie przywrócenia miejscowości
Budzyń statusu miasta.
Po przeprowadzonej dyskusji p. Przewodniczący obrad przeczytał projekt
uchwały w sprawie wyrażenia opinii i wystąpienia z wnioskiem o nadanie
statusu miasta miejscowości Budzyń, prosząc o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu
głosowania oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało
udział 15 radnych.
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Budzyń w sprawie wyrażenia opinii i wystąpienia z wnioskiem o nadanie
statusu miasta miejscowości Budzyń - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Podjęcie tej historycznej decyzji nagrodzono oklaskami na stojąco.
P. Przewodniczący obrad podziękował za pracę w przygotowaniu powyższej
uchwały i za cały proces administracyjny, który doprowadził do dzisiejszej
decyzji radnych Rady Gminy Budzyń.
Adn. 11
W wolnych głosach i informacjach głos zabrali:
- Radny p. Józef Kasperczak, który zwrócił się w imieniu mieszkańców
Budzynia z pytaniem, jakie są decyzje Komisji opiniującej zmiany w organizacji
ruchu drogowego, która jesienią ubr. badała zasadność zmian w ruchu
drogowym na niektórych drogach Budzynia. W/w przypomniał, że dotyczyło to
ul. Cichej i os. Kwiatowego oraz przejścia dla pieszych przy ul. Rynkowej.
- P. Wójt Gminy odpowiedział, że zmiany w ruchu drogowym przy ul. Cichej
i os. Kwiatowym zostały zaopiniowane pozytywnie, natomiast zmiany na
drodze przy ul. Rynkowej, polegające na utworzeniu tam przejścia dla pieszych
zostały zaopiniowane negatywnie.
- Radny p. Józef Kasperczak prosił o wyjaśnienie motywu negatywnego
zaopiniowania tego tematu.
- P. Wójt Gminy odpowiedział, że Komisja kierowała się przede wszystkim
względami bezpieczeństwa. P. Wójt Gminy proponował zaprosić na posiedzenie
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń Szefa
Wydziału Prewencji Ruchu Drogowego, w celu omówienia tego tematu przez
specjalistę.
Adn. 12
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim obecnym za owocny udział
w obradach i zakończył XIII Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący
Rady Gminy Budzyń
(- Zenon Nowicki-)
Protokołowała:
(- Damiana Jezierska-)

