P R O T O K O Ł Nr XIV/2020
=====================================
z XIV Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 20 kwietnia 2020 r.
w sali kina Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Władysława Łokietka
w Budzyniu - od godz. 1500 do godz. 1600.
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,
- pracownik Urzędu Gminy, Informatyk
- p. Rafał Jończy.
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 poprzednich obrad Sesji.
10. Przedstawienie sprawozdania Komendanta Gminnego OSP Budzyń z
zakresu bezpieczeństwa p.poż. na terenie Gminy Budzyń za 2019 rok.
11. Złożenie sprawozdań ze swojej pracy w 2019 r. przez :
- Komisję Rewizyjną Rady Gminy Budzyń,
- Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Budzyń,
- Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń,
- Komisję Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady
Gminy Budzyń,
- Komisję Statutowo – Samorządową, Prawa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Budzyń.
12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Gminę Budzyń za rok 2019.
13. Złożenie sprawozdań z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2019 r. w tym :
- z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
- z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
14. Złożenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i
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na lata 2018 -2020
15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na 2020 rok.
16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy
Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Budzyń w 2020 roku.
18. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty
lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny oraz niedochodzeniu należności mających charakter
cywilnoprawny, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł,
przypadających Gminie Budzyń lub jej jednostkom budżetowym,
samorządowym zakładom budżetowym, samorządowym instytucjom kultury
oraz wskazanie organu do tego uprawnionego.
19. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu
określającego zasady i tryb korzystania z hali sportowej przy Szkole
Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu oraz ustalenia
cennika za korzystanie z hali.
20. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Budzyń oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
21. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Budzyń na 2020 rok.
22. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2020-2025.
23. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
24. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od
nieruchomości: od gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, grup przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
25. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów
płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, będącym
podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzyń, których
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negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
26. Wolne głosy i informacje.
27. Zakończenie obrad.
------------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XIV Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń p. Zenon Nowicki, który powitał radnych
oraz zaproszonych gości, informując na wstępie, że obrady są transmitowane
i nagrywane, do udostępnienia na stronie Gminy Budzyń. W/w stwierdził, że
wybór miejsca przebiegu dzisiejszych obrad pozwala na zachowanie warunków
bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa.
Adn. 2
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 dzisiejszy porządek
obrad, wraz z dwoma dodatkowymi punktami :
24. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od
nieruchomości: od gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, grup przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
25. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów
płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, będącym
podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzyń, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
P. Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie zmian
w dotychczasowym, przesłanym na 7 dni przed Sesją, porządku obrad.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
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poprzez dodanie powyższych dwóch punktów obrad, w związku z czym stał się
on obowiązujący w tej formie na dzisiejszej Sesji.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
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 podjęta została 1 uchwała. Radni zapoznali się z informacją
z realizacji powyższej uchwały w materiałach otrzymanych przed Sesją,
w związku z czym nie zostaje 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
9 marca 2020 r.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.
Adn. 8
Następnie głos zabrał p. Wójt Gminy, który również przedstawił
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy.
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protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie p. Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie
protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Budzyń, z dnia 9 marca 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 XIII Sesji Rady Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Adn. 10
W tym punkcie p. Przewodniczący obrad poinformował, że do Rady
Gminy Budzyń złożone zostało sprawozdanie Komendanta Gminnego OSP
Budzyń p. Michała Gapińskiego, z zakresu bezpieczeństwa p.poż. na terenie
Gminy Budzyń za 2019 rok, które zostało przekazane wszystkim radnym na
pocztę e-mail.
P. Przewodniczący obrad stwierdził, że w obecnej sytuacji, w celu zachowania
maksymalnego bezpieczeństwa sprawozdanie to nie zostanie przedstawione
ustnie przez Komendanta Gminnego OSP Budzyń.
Radni nie wnieśli uwag do złożonego sprawozdania, które stanowi zał. Nr 5 do
protokołu.
W tym miejscu głos zabrał p. Wójt Gminy, który z okazji zbliżającego
się Dnia Św. Floriana złożył wszystkim strażakom podziękowania za ofiarność
i trud ponoszone w ochronie życia, zdrowia i mienia mieszkańców naszej
Gminy.
Adn. 11
W tym punkcie p. Przewodniczący obrad poinformował, że jak co roku
wszystkie Komisje Rady Gminy Budzyń złożyły swoje sprawozdania
z działalności za poprzedni 2019 rok, które zostały przekazane wszystkim
radnym na pocztę e-mail.
P. Przewodniczący obrad stwierdził, że sprawozdania złożyli:
- Komisja Rewizyjna Rady Gminy Budzyń,
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Budzyń,
- Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Budzyń,
- Komisja Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady
Gminy Budzyń,
- Komisja Statutowo-Samorządowa, Prawa i Porządku Publicznego Rady
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Radni stwierdzili, że zapoznali się z przesłanymi sprawozdaniami, nie
zgłaszając uwag do ich treści.
Sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki od Nr 6 do 10 do protokołu.
Adn. 12
P. Przewodniczący obrad poinformował, że w tym punkcie zostanie
przedstawione sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Gminę Budzyń, za rok 2019.
Powyższe sprawozdanie przedstawił i przeanalizował p. Wójt Gminy.
W/w poinformował, że zgodnie z Kartą Nauczyciela, Centrum Usług
Wspólnych ma obowiązek przedkładać Radzie Gminy zatwierdzone przez
Wójta Gminy sprawozdanie za poprzedni rok, z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
w szkołach prowadzonych przez Gminę Budzyń.
P. Wójt Gminy poinformował, że z analizy sprawozdania wynika, że w 2020 r.
Gmina Budzyń musiała wypłacić kwotę 11.110,72 zł, dodatkowego
wyrównawczego wynagrodzenia nauczycielom za 2019 rok, z tytułu nie
osiągnięcia średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów, zgodnie z art. 30
ust. 1 Karty Nauczyciela.
Powyższe sprawozdanie stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 13
P. Przewodniczący obrad poinformował, że Pełnomocnik Wójta ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii p. Edyta Radwańska
złożyła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2019 r. w tym :
- z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
- z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
P. Przewodniczący obrad przypomniał, że również to sprawozdanie zostało
przesłane wszystkim radnym na ich pocztę e-maili i stwierdził, że w obecnej
sytuacji, w celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa sprawozdanie to
nie zostanie przedstawione ustnie przez Pełnomocnika Wójta ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii p. Edytę Radwańską
Radni nie wnieśli uwag do złożonego sprawozdania, które stanowi zał. Nr 12 do
protokołu.
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P. Przewodniczący obrad poinformował, że następnym punktem obrad
jest przedstawienie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020.
P. Przewodniczący obrad przypomniał, że również to sprawozdanie
zostało przesłane wszystkim radnym na ich pocztę e-maili i stwierdził, że
w obecnej sytuacji, tak jak w poprzednich punktach, w celu zachowania
maksymalnego bezpieczeństwa, sprawozdanie to nie zostanie przedstawione
ustnie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu
p. Magdalenę Gokiert-Kabat.
Radni nie wnieśli uwag do złożonego sprawozdania, które stanowi zał. Nr 13 do
protokołu.
Adn. 15
P. Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na
2020 rok.
Szczegółowo temat ten omówiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Budzyń p. Izabela Jenczyk, która przypomniała, że zgodnie ze
Statutem Gminy Komisja wykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady Gminy,
w zakresie i w formie wskazanej w uchwale Rady Gminy.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że zgodnie z powyższym zapisem na
ostatnim posiedzeniu Komisji został zaproponowany i zaakceptowany przez
jej członków plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na 2020 r.
Następnie w/w przedstawiła proponowany plan pracy Komisji, stanowiący
załącznik do projektu uchwały:
1. W okresie do 01 czerwca 2020 r. – analiza dokumentów zgromadzonych
w związku z koniecznością wydania opinii w sprawie wykonania budżetu za rok
2019.
2. Do 30 czerwca 2020 r. przedstawienie Radzie Gminy opinii dotyczącej
wykonania budżetu i wniosku w sprawie udzielenia bądź nie udzielania
absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń za 2019 r.
3. W okresie do 30 września 2020 r.
- kontrola przebiegu realizacji inwestycji wykonywanej na terenie Gminy
Budzyń, na miejscu wykonywania prac oraz kontrola dokumentacji związanych
z realizacją inwestycji i kontrola wydatków – „ Budowa trybun na stadionie
sportowym w Budzyniu- Rozwój kultury fizycznej i sportu”.
4. W okresie do 31 grudnia 2020 r.
- kontrola wykorzystania środków inwestycyjnych na zadania pn.:
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na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Budzyniu – Poprawa jakości
świadczenia usług przedszkolnych”.
5. Realizacja innych zadań zleconych przez Radę Gminy.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie. Przystąpiono do
głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania oraz
jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/131/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Budzyń na 2020 rok – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 16
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
P. Przewodniczący obrad przypomniał, że uchwała w powyższej sprawie została
już podjęta w dniu 18 grudnia 2019 r.
Następnie szczegółowo projekt uchwały omówił p. Wójt Gminy
informując, że podjęta wcześniej uchwała Nr X/102/2019 Rady Gminy Budzyń
z dnia 18 grudnia 2019 r. w powyższej sprawie została w wyniku nadzoru
Wojewody w całości unieważniona.
Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego stanowi zał. Nr 15 do
protokołu.
P. Wójt Gminy wyjaśnił, że nadzór Wojewody Wielkopolskiego
zakwestionował uchwałę, ze względu na brak w Programie stanowiącym
załącznik do uchwały – określenia wysokości środków planowanych na jego
realizację, co zdaniem nadzoru pozbawia ten Program obligatoryjnego elementu.
P. Wójt Gminy wyjaśnił, że dzisiejszy projekt uchwały zawiera wszystkie
wymogi wskazane w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 22 stycznia 2020 r., poprzez określenie w projekcie Programu, w § 10,
wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu w kwocie
5.000, zł. W/w poinformował, że zgodnie z procedurą spisany został protokół
z przeprowadzonych konsultacji społecznych odnośnie niniejszego Programu,
które odbyły się w dniach od 23 stycznia do 12 lutego 2020 r.
Protokół z przeprowadzonych konsultacji stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
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w związku z czym p. Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/132/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020
rok – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
Adn. 17
P. Przewodniczący
obrad
przedstawił
następny
projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2020
roku.
Szczegółowo projekt uchwały omówił p. Wójt Gminy, informując, że
ustawa o ochronie zwierząt zobowiązuje Gminę do zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom, poprzez coroczne uchwalenie Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W związku
z powyższym Program ten jest co roku uaktualniany i dostosowywany do
obowiązujących przepisów prawa oraz do działalności w tym zakresie na terenie
naszej Gminy. Program ten wchodząc w życie zwiększa
edukację
społeczeństwa
odnośnie
problemu
bezdomnych
zwierząt
i
ich
niekontrolowanego rozmnażania. P. Wójt Gminy stwierdził, że omawiany
Program nie zmienił się znacząco w stosunku do lat ubiegłych.
P. Wójta Gminy poinformował też, że zgodnie z procedurą projekt Programu
podlega konsultacjom społecznym, które zostały przeprowadzone w dniach od
31 stycznia 2020 r. do 20 lutego 2020 r. W terminie przeprowadzenia
konsultacji nie wpłynęła żadna negatywna opinia, w związku z czym należy
uznać, że przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Protokół z przeprowadzonych konsultacji znajduje się na stanowisku pracy ds.
ochrony środowiska i gospodarki wodno- ściekowej.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym p. Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie. Przystąpiono do
głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania oraz
jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/133/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

- 10 oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2020 roku
– jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 18 do protokołu.
Adn. 18
P. Przewodniczący
obrad
przedstawił
następny
projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzeniu należności
mających charakter cywilnoprawny, których kwota wraz z odsetkami
nie przekracza 100,00 zł, przypadających Gminie Budzyń lub jej jednostkom
budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym, samorządowym
instytucjom kultury oraz wskazanie organu do tego uprawnionego.
W tym miejscu głos zabrał p. Wójt Gminy, informując, że w trakcie
obowiązywania uchwały Rady Gminy Budzyń z dnia 7 listopada 2017 r. w tej
sprawie, wprowadzono ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Daje ona możliwości
niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty (tj. kwoty 40 Euro) naliczanej
za opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych. Rekompensaty
w wysokości 40 Euro możemy nie dochodzić, jeżeli kwota transakcji jest
mniejsza lub równa kwocie rekompensaty.
W przypadku małych kwot z tytułu należności cywilnoprawnych nałożenie
rekompensaty stanowiącej równowartość 40 Euro za kilkudniowe opóźnienia
w zapłacie jest nieadekwatne do poniesionych strat. P. Wójt Gminy stwierdził,
że w związku z tym dokonanie zmiany uchwały, poprzez dodanie nowych
zapisów jest zasadne.
W/w przypomniał, że projekt uchwały był omawiany i pozytywnie
zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Rady Gminy Budzyń.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym p. Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/134/2020 Rady Gminy
Budzyń zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzeniu należności
mających charakter cywilnoprawny, których kwota wraz z odsetkami
nie przekracza 100,00 zł, przypadających Gminie Budzyń lub jej jednostkom

- 11 budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym, samorządowym
instytucjom kultury oraz wskazanie organu do tego uprawnionego –
jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 19 do protokołu.
Adn. 19
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z hali sportowej
przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu oraz
ustalenia cennika za korzystanie z hali.
Szczegółowo projekt uchwały omówił p. Wójt Gminy informując, że na
terenie dotychczasowego Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich
w Budzyniu
funkcjonuje
hala
sportowo-widowiskowa.
Dotychczas
funkcjonująca uchwała określająca regulamin zasad i trybu korzystania z hali
sportowej oraz cennik za korzystanie z tej hali zawierała zapis: „przy
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu”.
Ponieważ w wyniku reformy oświatowej Gimnazjum w Budzyniu w dniu
1 września 2019 r. uległo likwidacji, jego miejsce w budynku, gdzie mieści się
hala sportowa zajęła Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich
w Budzyniu, która jest administratorem hali. W/w poinformował, że w związku
z tym konieczne jest dostosowanie nazwy placówki, przy której znajduje się
hala sportowa, do stanu faktycznego. P. Wójt Gminy poinformował, że nie
proponuje się innych zmian w dotychczasowych zapisach uchwały.
W/w przypomniał, że projekt uchwały był omawiany i pozytywnie
zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Rady Gminy Budzyń.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym p. Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/135/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania
z hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Budzyniu oraz ustalenia cennika za korzystanie z hali – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 20 do protokołu.
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P. Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi, składanej
przez
właścicieli
nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Budzyń oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Szczegółowo projekt uchwały omówił p. Wójt Gminy informując, że
w wyniku ustawy zmieniającej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach,
konieczne
staje
się wprowadzenie
nowych
zapisów
w dotychczasowym wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. W/w poinformował, że zgodnie ze znowelizowaną
ustawą segregacja odpadów komunalnych staje się obowiązkiem wszystkich
właścicieli nieruchomości. Również w/w ustawa nałożyła na Radę Gminy
obowiązek zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
właścicieli
nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.
W związku z powyższym konieczne jest dostosowanie wzoru deklaracji do
zapisów ustawy i aktów prawa miejscowego.
W/w przypomniał, że projekt uchwały był omawiany i pozytywnie
zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Rady Gminy Budzyń.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym p. Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/136/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Budzyń oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej –
jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 21 do protokołu.
Adn. 21
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały
o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2020 rok.

- 13 Szczegółowo projekt uchwały omówił p. Wójt Gminy, informując
o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy wprowadzić do budżetu
Gminy na 2020 r. W/w poinformował, że wpłynęły na to następujące fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o przyznaniu dotacji celowej na kwotę:
- 13.855,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- Gmina Budzyń otrzymała od Ministra Finansów informacje:
- o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.
zmniejszając jej kwotę o 12.291,- zł,
- o kwocie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych
zmniejszając ich kwotę o 3.739,- zł.
- Gmina Budzyń otrzyma dofinansowanie w formie grantu w ramach projektu
Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu
o wysokich przepustowościach – ZDALNA SZKOŁA w wysokości
59.999,40 zł.
- Zwiększono wartość niewykorzystanych środków z roku 2019 z tytułu opłat
i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 23.537,- zł z przeznaczeniem na
realizację wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- Zwiększono wartość niewykorzystanych środków z roku 2019 z tytułu
wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę
61.385,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie
przeciwdziałania narkomanii.
- W związku z realizacją zadań własnych zwiększa się przychody budżetu
o kwotę 856.400,- zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.
2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które przeznacza się na realizację
następujących zadań:
- rolnictwo i łowiectwo – melioracje wodne – dotacje do spółek wodnych –
40.000,- zł,
- transport i łączność - drogi publiczne gminne - wykonanie dokumentacji
projektowych na przebudowy dróg gminnych - 50.000,- zł,
- gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami –
zakup usług remontowych 200.000,- zł,
- gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami –
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zgodnie z ustawą o
gospodarce nieruchomościami – 50.000,- zł,
- gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami –
wykup nieruchomości i gruntów na potrzeby gminy - 50.000,- zł,
- administracja publiczna – urzędy gmin – wynagrodzenia bezosobowe –
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- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – pozostała
działalność – nagrody konkursowe –1.000,- zł,
- oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - 173.000,- zł na następujące
zadania:
- zakup wyposażenia – 23.100,- zł,
- zakup środków dydaktycznych – 11.500,- zł,
- zakup usług remontowych – 32.300,- zł,
- zakup usług pozostałych – 16.100,- zł,
- modernizacja oświetlenia hali sportowo-środowiskowej – 90.000,- zł,
- pomoc społeczna – domy pomocy społecznej – 12.400,- zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu – realizacja zadań określonych w gminnym
programie ochrony środowiska – 200.000,- zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic, placów i
dróg – wykonanie dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę
oświetlenia ulicznego - 50.000, zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność – zakup
wyposażenia –15.000,00 zł.
P. Wójt Gminy poinformował, że dokonuje się zmian w planie wydatków
polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami
i paragrafami.
Na zakończenie p. Wójt Gminy poinformował, że w wyniku
przedstawionych zmian ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 r.
w wysokości 47.057.942,01 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 r.
w wysokość 51.917.153,27 zł.
W/w przypomniał, że projekt uchwały był omawiany i pozytywnie
zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Rady Gminy Budzyń.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym p. Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/137/2020 Rady Gminy
Budzyń o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Budzyń na
2020 rok - jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 22 do protokołu.
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P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały o zmianie
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Budzyń na lata 2020-2025.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówił
p.
Wójt
Gminy,
który poinformował, że zmiany w WPF na lata 2020-2025 znajdują się
w zapisach podjętej w dniu dzisiejszym uchwały budżetowej.
Następnie w/w poinformował, z czego wynika konieczność zmian w WPF na
2020 r. :
1) W związku ze zmianami przedsięwzięć wprowadza się zmiany w wykazie
przedsięwzięć.
Wprowadza się nowe przedsięwzięcie – wydatki bieżące:
- „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia
komunikacyjne oraz następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Budzyń wraz
z podległymi jednostkami organizacyjnymi, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz
Ochotnicza Strażą Pożarną” – wartość zadania to 225.000,- zł, okres realizacji
2020-2023.
2) Dostosowano kwoty wydatków do wysokości wykazanych w Uchwale
Budżetowej.
3) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 872.430,- zł z tytułu wolnych
środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych, o kwotę 84.922,- zł z tytułu niewykorzystanych środków,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych..
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym p. Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/138/2020 Rady Gminy
Budzyń o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2020-2025 – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 23 do protokołu.
Adn. 23
P. Przewodniczący obrad przedstawił następny
projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej.

- 16 Szczegółowo projekt uchwały omówił p. Wójt Gminy informując, że
w związku z prowadzoną już na ostatnim etapie inwestycją pn. „ Rozbudowa
Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyny”,
Gmina Budzyń złożyła
do
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej wniosek o pożyczkę na
preferencyjnych warunkach. Wniosek został zakwalifikowany pozytywnie do
kolejnego etapu konkursu. P. Wójt Gminy poinformował, że liczono się
z możliwością pomocy ze strony państwa na rozbudowę bazy oświatowej, gdyż
reforma oświatowa wymusiła tę inwestycję, jednakże okazało się, że dotacja nie
jest możliwa.
W/w poinformował, że inwestycja prowadzona jest głównie ze środków
własnych Gminy Budzyń. Aby dokończyć rozbudowę Szkoły Gmina Budzyń
chciałaby się posiłkować powyższą pożyczką, jednakże niezbędnym
dokumentem do jej uzyskania jest uchwała Rady Gminy w powyższej sprawie.
W/w przypomniał, że projekt uchwały był omawiany i pozytywnie
zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Rady Gminy Budzyń.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym p. Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/139/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Wsi Polskiej – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 24 do protokołu.
Adn. 24 i 25
P. Przewodniczący obrad przedstawił ostatnie dwa projekty uchwał,
dotyczące złagodzenia skutków COVID-19, w sprawie:
- zwolnienia z podatku od nieruchomości: od gruntów, budynków i budowli
związanych prowadzeniem działalności gospodarczej, grup przedsiębiorców,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
- w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
przedsiębiorcom, będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Budzyń, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19.

- 17 Szczegółowo projekty uchwał omówił p. Wójt Gminy przypominając, że
w dniu 31 marca 2020 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawą tą rząd wprowadził liczne
rozwiązania, w celu złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych pandemii
wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
1) Następnie p. Wójt Gminy omówił pierwszy projekt uchwały, zauważając, że
w powyższej ustawie przewiduje się również rozwiązania w zakresie podatku od
nieruchomości. Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami Rada Gminy może
wprowadzić w formie uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od
nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
P. Wójt Gminy zaznaczył, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń radni złożyli propozycję
pomocy dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w wyniku pandemii. W związku z powyższym p. Wójt Gminy przedstawił
pierwszą propozycję, w postaci zwolnienia przedsiębiorców, wymienionych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r., - za okres od dnia
1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2020 r., z podatku od nieruchomości związanego
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2) W następnej kolejności p. Wójt Gminy omówił drugi projekt uchwały,
dotyczący złagodzenia skutków COVID-19 dla przedsiębiorców będących
płatnikami podatku od nieruchomości na terenie naszej Gminy. W/w
poinformował, że zgodnie z wprowadzonymi powyższą ustawą uregulowaniami
i propozycjami radnych w tym temacie, proponuje się przedłużyć wskazanym
grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z pandemią – terminy płatności rat od nieruchomości. I tak:
- osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą – proponuje się
przedłużyć termin płatności raty podatku od nieruchomości, płatnej do 15 maja
2020 r. – do dnia 30 września 2020 r,
- osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym, spółkom niemającym
osobowości prawnej – proponuje się przedłużyć termin płatności rat podatku od
nieruchomości, płatnych do 15 kwietnia, do 15 maja i do 15 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.
- W tym miejscy radny p. Józef Depta zwrócił się z pytaniem, czy jeżeli okres
panowania pandemii koronawirusa przedłuży się, to czy również przedłuży się
proponowana dzisiaj ulga.
- P. Wójt Gminy odpowiedział, że w tej sytuacja być może Rada Gminy będzie
zastanawiała się nad wydłużeniem tego terminu.

- 18 - Radny p. Józef Depta zwrócił się z pytaniem, czy pomoc proponowana
w dzisiejszych projektach uchwał, dotycząca złagodzenia skutków COVID-19
dotyczy również rolników.
- P. Wójt Gminy odpowiedział, że rolnicy nie płaca podatku od nieruchomości,
a proponowana pomoc dotyczy tego podatku.
Ponieważ radni nie zgłosili innych uwag do przedstawionych projektów
uchwał, p. Przewodniczący obrad poprosił o ich przegłosowanie. Przystąpiono
do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania oraz
jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
I tak:
- W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/140/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: od gruntów,
budynków i budowli związanych prowadzeniem działalności gospodarczej, grup
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID19 – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 25 do protokołu.
- W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/141/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od
nieruchomości przedsiębiorcom, będącym podatnikami podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Budzyń, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19 – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 26 do protokołu.
Adn. 26
W wolnych głosach i informacjach głos zabrali:
- P. Przewodniczący obrad, który przedstawił następujące pisma:
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego informujące, że wniosek Rady Gminy
Budzyń z dnia 9 marca 2020 r. o nadanie miejscowości Budzyń statusu miasta
został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Wielkopolskiego i przesłany
wraz z plikiem dokumentów do dalszych prac Ministrowi Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Warszawie.
Pismo Wojewody Wielkopolskiego stanowi zał. Nr 27 do protokołu.
- Pismo w sprawie wsparcia finansowego dla 12- miesięcznej chorej Hani.
Radni poinformowali, że wcześniej wszyscy otrzymali już list w tej sprawie
i każdy z radnym postanowi indywidualnie w tym temacie.
Stanowi ono zał. Nr 28 do protokołu.

- 19 - Pismo Prezesa Budzyńskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi
w sprawie finansowego wsparcia akcji krwiodawczej w czasie tegorocznych Dni
Budzyniu, poprzez ufundowanie przez radnych roweru na rzecz loterii fantowej
dla krwiodawców.
Radny p. Józef Kasperczak poinformował, że Prezes Stowarzyszenia w wyniku
rozmowy wyjaśnił, że proponowałby zbiórkę diet przez radnych na poczet
wymienionej nagrody rzeczowej, wspierającej akcję krwiodawstwa.
Stwierdzono, że jest to temat do przemyślenia, tym bardziej, że z powodu
COVID-19 wszystkie imprezy w najbliższym czasie zostały odwołane.
Pismo stanowi zał. Nr 29 do protokołu.
- Pismo radnego Rady Miejskiej w Chodzieży skierowane do radnych Rady
Gminy Budzyń w sprawie wsparcia finansowego dla Szpitala Powiatowego im.
Romana Drewsa w Chodzieży w serwisie Pomagam.pl, aby wspomóc walkę
ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy z koronawirusem.
Radni poinformowali, że postanowią indywidualnie w tym temacie.
Pismo stanowi zał. Nr 30 do protokołu.
Adn. 27
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy Budzyń p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim obecnym za owocny
udział w obradach i zakończył XIV Sesję Rady Gminy Budzyń.

Przewodniczący
Rady Gminy Budzyń
(- Zenon Nowicki-)
Protokołowała:
(- Damiana Jezierska-)

