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SZANOWNI MIESZKAŃCY BUDZYNIA I GMINY BUDZYŃ
Od wielu lat w różnych środowiskach Budzynia poruszana była sprawa odzyskania praw miejskich.
Budzyń może poszczycić się wielowiekową tradycją posiadania praw miejskich oraz chlubić się przydomkiem
miasta królewskiego. Lokacja miejska Budzynia rozpoczęła się w pierwszej połowie XV wieku. Źródła
historyczne podają, że Budzyń posiadał prawa miejskie już w 1458 roku. Niezwykle ważnym wydarzeniem
w dziejach Budzynia było odnowienie dnia 23 czerwca 1641 r. praw miejskich przez króla Władysława IV,
również kolejni władcy Polski dokonywali potwierdzenia praw miejskich. Do dnia dzisiejszego zachowały się
oryginalne dokumenty i pieczęcie potwierdzające prawa i przywileje dla miasta Budzynia i działającego
na jego terenie Bractwa Piwowarów. W XVIII wieku miasto było siedzibą starostwa budzyńskiego. Podczas
I rozbioru Rzeczypospolitej wojska pruskie wkroczyły do Budzynia, od tej chwili Budzyń był miastem
w państwie pruskim. Dnia 5 stycznia 1919 r. powstańcy wielkopolscy wyzwolili Budzyń i od tego czasu nasza
miejscowość znalazła sią ponownie w granicach odrodzonej Rzeczypospolitej. W okresie powstania
wielkopolskiego Budzyń był siedzibą Starosty Chodzieskiego i odgrywał ważną rolę w tworzeniu jednostek
powstańczych stanowiąc główny punkt oporu na froncie północnym powstania. Do dzisiaj pamiętamy
te wydarzenia w historii Budzynia i kultywujemy ich pamięć. W 1933 ówczesny burmistrz miasta Budzynia,
Jakub Pituła bez zgody i wiedzy Rady Miejskiej Budzynia złożył wniosek do Starosty Chodzieskiego
o pozbawienie Budzynia praw miejskich. Powodem takiej decyzji były ogromne problemy finansowe miasta
spowodowane budową miejskiej gazowni przy ul. Bugaje, która okazała się nietrafioną inwestycją. Ostatnia
Rada Miejska Budzynia na posiedzeniu w dniu 20 października 1933 r. oraz 1 lutego 1934 r. jednogłośnie
głosowała za utrzymaniem charakteru miejskiego miasta Budzynia, jednocześnie kierując odrębną petycję
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Prezydenta R.P. prosząc o utrzymanie charakteru miejskiego
miejscowości. Pomimo starań mieszkańców, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r.
Budzyń został zdegradowany do roli wsi. We wrześniu 1939 r. władze niemieckie przywróciły prawa miejskie
Budzyniowi, jednak po wojnie i zmianie ustroju państwa, Budzyń ponownie został wsią i ten status pozostał
do dzisiaj. W okresie powojennym Budzyń systematycznie się rozwijał, a szczególnie w ostatnich latach.
W tym czasie uzyskał dostęp do wszystkich mediów (wodociągi, kanalizacja, gazyfikacja, telefony,
światłowody), a także została uregulowana gospodarka odpadami. Na terenie miejscowości powstały nowe
osiedla mieszkaniowe, zakłady pracy i budynki użyteczności publicznej. Aktualnie w naszej miejscowości
mieszka około 4,5 tys. mieszkańców, Budzyń jest większy od Margonina, Szamocina, Ujścia i wielu innych
miasteczek w północnej Wielkopolsce. Także pod względem rozwoju gospodarczego Budzyń wyprzedza
zdecydowanie okoliczne miejscowości.

Budzyń spełnia wszelkie kryteria ustawowe, by odzyskać status miasta:

 Odzyskanie praw miejskich stanowi odwołanie do bogatej i wielowiekowej historii Budzynia
 Zachowała się zwarta zabudowa typu miejskiego i ukształtowane centrum miejscowości (rynek)
 Istnieje infrastruktura miejska – ulice, chodniki, wodociąg, kanalizacja (sanitarna, deszczowa),
gazyfikacja, oczyszczalnia ścieków itp.
 Funkcjonowanie instytucji o charakterze miastotwórczym i ponadlokalnym (biblioteka, Gminny Ośrodek
Kultury, kino) oraz dobrze rozwinięta sfera usług publicznych (szkoła, przedszkola, ochrona zdrowia,
kultura itp.)
 Zdecydowana większość mieszkańców Budzynia jest zatrudniona poza rolnictwem

Argumenty przemawiające za odzyskaniem praw miejskich:

 Budzyń to miejscowość intensywnie rozwijająca się o dużym znaczeniu gospodarczym na mapie





Wielkopolski
Wzrost rangi i znaczenia całej Gminy Budzyń
Dostęp do środków zewnętrznych (unijnych i krajowych) adresowanych zarówno dla miast, jak i obszarów
wiejskich stworzy nie tylko nowe możliwości rozwoju naszej miejscowości, ale całej Gminy Budzyń
Ułatwione inwestowanie na terenie Budzynia, ponieważ grunty rolne w granicach miasta z mocy prawa
zostaną odrolnione
Podniesienie atrakcyjności Budzynia, szczególnie wśród młodych ludzi

Najczęstsze wątpliwości i pytania:

 Wzrost podatków – nieprawda, gdyż wysokość podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek







rolny) ustala samorząd bez względu na status miejscowości, podatki dochodowe PIT, CIT i VAT są równe
w całym kraju
Wzrost opłat za wodę, wywóz śmieci, przedszkole i innych opłat lokalnych – nieprawda, gdyż opłaty
te ustala samorząd niezależnie od statusu miejscowości
Utrata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – nieprawda, gdyż dodatek wiejski przysługuje nauczycielom
pracującym w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, niezależnie od tego czy są to wioski, czy miasta
Utrata możliwości uzyskania środków zewnętrznych dla wsi – nieprawda, ponieważ gminy miejskowiejskie mogą ubiegać się o środki z funduszy zewnętrznych, tak jak gminy wiejskie, a dodatkowo mogą
ubiegać się o środki przeznaczone dla ośrodków miejskich
Likwidacja dopłat rolniczych – nieprawda, gdyż rolnik może otrzymać dopłaty niezależnie od tego,
czy gospodarstwo jest na terenie miasta, czy wsi
Wymiana dowodów osobistych – nieprawda, gdyż dowody podlegają wymianie dopiero po utracie
ich ważności
Wysokie koszty zmiany, które poniesie administracja – nieprawda, gdyż będą to jedynie koszty zmiany
szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy

Szanowni Państwo
Dzisiaj stajemy przed historyczną decyzją czy Budzyń ponownie ma zostać miastem? Na wniosek
organizacji społecznych działających w naszej miejscowości, Rada Gminy Budzyń podjęła uchwałę dotyczącą
przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania miejscowości Budzyń statusu miasta.
W związku z powyższym od dnia 01.12.2019 r. do dnia 15.01.2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje
wśród mieszkańców Gminy Budzyń. W tym terminie Pełnomocnicy ds. konsultacji odwiedzą Państwa
w waszych domach, celem zebrania opinii. Mieszkańcy Gminy Budzyń wyrażą swoją opinię poprzez
wpisanie w stosownej rubryce listy konsultacyjnej jednej z odpowiedzi: „TAK” - jestem za przywróceniem
praw miejskich miejscowości Budzyń, „NIE” - jestem przeciwna/y, „0” - wstrzymuję się od głosu. Jeśli ktoś
z Państwa nie będzie obecny w domu podczas konsultacji, a zechce oddać swój głos, będzie mógł to uczynić
w dniach 29.12.2019 r. oraz 12.01.2020 r. w godz. od 12:00-16:00 w Urzędzie Gminy Budzyń, sala
kolumnowa (parter) w obecności Pełnomocnika ds. konsultacji.

Zachęcam do udziału w konsultacjach.
Zdecydujmy sami! Każdy głos jest bardzo ważny!

Wójt Gminy Budzyń
Marcin Sokołowski

