P R O T O K O Ł Nr XXXVI / 2014
=====================================
z XXXVI Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 29 kwietnia
2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 14ºº do godz. 16ºº.
W Sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi 87 % ogółu, zgodnie z listą
obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli :
- Wójt Gminy
- Skarbnik Gminy
- Sekretarz Gminy
- Radny Powiatowy
- Komendant Gminny OSP
- Naczelnik OSP Budzyń
- Przedstawiciele firmy
„TOMEX„ A.J.C. TOMCZYK

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Honorata Lisiecka,
- p. Bogusław Gniła,
- p. Piotr Jankowski,
- p. Ludwik Soloch,
- p. Michał Gapiński,
- p. Jacek Tomczyk,
- p. Jarosław Wyka.

PORZĄDEK OBRAD :
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawy regulaminowe.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski.
5. Wnioski i interpelacje radnych.
6. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
7. 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.
10. Złożenie sprawozdania przez Komendanta Gminnego OSP za 2013 r., z
zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Budzyń.
11. Złożenie sprawozdań z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2013r. w tym :
- z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
- z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
12. Złożenie sprawozdania na temat oceny zasobów pomocy społecznej w
Gminie Budzyń.
13. Złożenie sprawozdań ze swojej pracy w 2013r. przez :
- Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń,
- Komisję Statutowo – Samorządową, Prawa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Budzyń,

-2- Komisję Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady
Gminy Budzyń,
- Komisję Rewizyjną Rady Gminy Budzyń.
14. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Budzyń za rok
2013 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu
oraz sprawozdania finansowego.
15. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy
Budzyń w 2013 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium oraz opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w
przedmiocie absolutorium.
16. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za
2013r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2013r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Budzyń za 2013r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń w rejonie
miejscowości Ostrówki i Podstolice.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2014r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014-2023.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na realizację zadania „
Przebudowa drogi gminnej Nr 201546P w Budzyniu-osiedle Piaski Etap
II”.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu.
24. Wolne głosy i wnioski.
25. Zakończenie obrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXXVI Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy p. Bogdan Łasecki, który powitał radnych oraz
zaproszonych gości.
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Przewodniczący obrad poinformował, że w posiedzeniu bierze udział 13
radnych, co stanowi 87 % 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 przestawiając informację
z realizacji wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy z dnia 09 kwietnia 2014r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 2 do
protokołu.
Adn. 5
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji. Przewodniczący
obrad poinformował, że wnioski będzie można jeszcze zgłaszać w pkt 24
porządku obrad - „Wolne głosy i wnioski”.
Adn. 6
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy przedstawiając informację
z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji Rady Gminy w dniu
09 kwietnia 2014 r.
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
09 kwietnia 2014r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.

-4Adn. 8
Następnie głos zabrał Wójt Gminy i również przedstawił ustną informację
ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 9
W tym punkcie radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXXV Sesji Rady
Gminy z dnia 09 kwietnia 2014r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił o przedstawienie
sprawozdania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Budzyń za
2013 r.
Informację w tym zakresie przedstawił Komendant Gminny OSP Budzyń
p. Ludwik Soloch.
W/w na wstępie przedstawił stan jednostek działających w obrębie OSP oraz
stan ich wyposażenia. Następnie Komendant omówił działania jednostek OSP w
roku 2013 r. oraz poinformował o ilościach zdarzeń i pożarów.
Na zakończenie Komendant przedstawił realizację budżetu w zakresie ochrony
przeciwpożarowej w 2013r.
Przedstawione sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych i stanowi zał. Nr 4
do protokołu.
W tym miejscu Przewodniczący obrad oddał głos Naczelnikowi OSP
Budzyń p. Michałowi Gapińskiemu oraz radnemu i Prezesowi OSP Budzyń
p. Zenonowi Nowickiemu, którzy wraz z życzeniami wręczyli dyplom uznania
oraz bukiet kwiatów dla p. Czesława Tomczyka na ręce przedstawicieli firmy
Tomex A.J.C. Tomczyk p. Jacka Tomczyka i p. Jarosława Wyka - za
działalność na rzecz OSP Budzyń. Życzenia złożyli również Przewodniczący
Rady Gminy Budzyń p. Bogdan Łasecki oraz Wójt Gminy Budzyń p. Marcin
Sokołowski.
Adn. 11
Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił Pełnomocnika Wójta ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień
radnego
p. Kazimierza Cembrowicza o omówienie sprawozdań z wykonania Programów
w ramach działalności Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, za rok 2013.
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przedstawił sprawozdanie Komisji z realizacji Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013r. W swoim sprawozdaniu
w/w ujął informację z udzielanych usług psychologicznych, usług punktu
konsultacyjnego i usług terapeutycznych dla Gminnego Ośrodka Profilaktyki
i Ochrony Zdrowia w Budzyniu.
Sprawozdanie to stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Następnie w/w przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Budzyń, stanowiące zał. Nr 6 do
protokołu.
Radny p. Kazimierz Cembrowicz, poinformował, że przedstawione Programy
zostały przez niego omówione i przyjęte przez radnych na ostatnim posiedzeniu
Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki, której w/w
przewodniczy.
Po przedstawieniu powyższych sprawozdań radni dyskutowali na temat ogólnej
pracy Komisji i efektów wynikających z prowadzonej działalności.
Do przedstawionych sprawozdań nie zgłoszono uwag i zostały one przyjęte
przez radnych.
Adn. 12
Przewodniczący obrad poprosił w tym punkcie o przedstawienie oceny
zasobów pomocy społecznej w gminie Budzyń za 2013r.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw
Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy p. Kazimierz Cembrowicz, który
poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji taką ocenę szczegółowo
przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu
p. Magdalena Gokiert-Kabat, która zgodnie z obecnie obowiązującymi
przepisami ustawy o pomocy społecznej ma obowiązek corocznego
przedkładania Radzie Gminy sprawozdania nt. zasobów pomocy społecznej
w Gminie za rok poprzedni.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, szczegółowo
zapoznając radnych
z przedłożonym sprawozdaniem za 2013r.
Na zakończenie radni bez uwag przyjęli przedstawioną ocenę zasobów
pomocy społecznej w Gminie za rok 2013, która stanowi zał. Nr 7 do
protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił Przewodniczących
poszczególnych Komisji Rady Gminy o przedstawienie
sprawozdań
z działalności Komisji za 2013 r.

-6Swoje sprawozdania przedstawili:
- Przewodniczący Komisji Pan Józef Kasperczak, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady
Gminy Budzyń, stanowiące zał. Nr 8 do protokołu,
- Przewodniczący Komisji
Pan Zbigniew Dumke, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Statutowo-Samorządowej, Prawa
i Porządku Publicznego Rady Gminy Budzyń, stanowiące zał. Nr 9 do
protokołu,
- Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Cembrowicz, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych,
Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń, stanowiące zał. Nr 10 do protokołu,
- Przewodniczący Komisji Pan Marian Bedyński, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń,
stanowiące zał. Nr 11 do protokołu.
Powyższe sprawozdania zostały przyjęte i nie zgłoszono do nich uwag.
Adn. 14
Przewodniczący obrad p. Bogdan Łasecki w tym punkcie przedstawił
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2013 r., przyjęte
Zarządzeniem Wójta Gminy Budzyń Nr 877/2014 z dnia 11 marca 2014r. w
sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Budzyń
oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2013 rok.
Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy p. Honorata Lisiecka, która
przystępując do omówienia powyższego sprawozdania przypomniała, że budżet
Gminy na 2013 r. został uchwalony uchwałą Nr XXIV/168/2012 Rady Gminy
Budzyń z dnia 28 grudnia 2012r. i został skalkulowany po stronie dochodów na
kwotę : 28.966.770,- zł., a po stronie wydatków na kwotę: 28.094.634,- zł.
P. Skarbnik poinformowała, że w ciągu roku budżetowego nastąpiły zmiany
zarówno w dochodach, jak i wydatkach budżetowych. I tak, budżet po stronie
dochodów wzrósł o kwotę 2.998.981,62 zł. tj. o 10,35 % i po zmianach
przewidywał dochody w wysokości : 31.965.751,62 zł., natomiast po stronie
wydatków wzrósł o kwotę 1.890.094,62 zł. tj. o 6,73 % i przewidywał
realizację wydatków w wysokości : 29.984.728,62 zł.
Zmiany w budżecie Gminy w stosunku do pierwotnego planu wynikały ze
zmniejszenia i zwiększenia otrzymanych dotacji celowych , subwencji ogólnej
oraz dochodów własnych Gminy.
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roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości – 31.284.698,05 zł., co
stanowi 97,87 % planu.
Wykonanie budżetu po stronie dochodów nieznacznie poniżej planu osiągnięto
z następujących tytułów , w działach :
- leśnictwo – 99,76%,
- gospodarka mieszkaniowa – 84,00%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 78,58%,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –
96,99 %,
- różne rozliczenia – 99,96%,
- oświata i wychowanie – 89,21 %,
- pomoc społeczna – 96,66 %,
- edukacyjna opieka wychowawcza – 99,80 %,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 97,72%.
P. Skarbnik poinformowała, że dochody z pozostałych tytułów zostały
wykonane w całości, a w niektórych działach nawet przekroczone.
W/w poinformowała również, że stan zaległości na koniec 2013 r. stanowi
7,03% wykonanych dochodów i są one mniejsze, w porównaniu z rokiem
ubiegłym. Ich stan w poszczególnych działach był następujący :
- w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa - stan zaległości na koniec roku
wynosił 152.051,89 zł., stan nadpłat – 201,26 zł., w porównaniu do 2012 r.
zaległości wzrosły w tym dziale o 12.598,99 zł.,
- w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – stan
zaległości na koniec roku wynosił 583,57 zł.,
- w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem , w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zaległości wynoszą
19.575,50 zł.,
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych – stan zaległości na koniec roku wynosił 326.616,32 zł. ,
nadpłaty 567,32 zł.
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych – stan zaległości na koniec roku wynosił 1.111.024,88 zł.,
nadpłata 1.770,03 zł.,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw - stan zaległości na koniec roku wynosił

-838.574,60 zł., nadpłata 1.581,87 zł.,
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – stan zaległości na koniec roku
wynosił 122,- zł.,
- w dziale 852 – pomoc społeczna – stan zaległości na koniec roku wynosił :
zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny 442.960,19 zł.
Pani Skarbnik poinformowała, że na wszystkie zaległości wystawiane są
upomnienia, jednakże pojedyncze sprawy nie są kierowane do Komornika
Sądowego, gdyż powoduje to wyższe koszty niż posiadane zaległości,
natomiast pozostałe zaległości objęte są tytułami wykonawczymi.
Po omówieniu dochodów oraz stanu zaległości w poszczególnych działach
p. Skarbnik przystąpiła do omówienia wydatków i poinformowała, że na dzień
31.12.2013r. zrealizowano je w wysokości : 28.475.875,43 zł. , co stanowi
94,97 % planu. Różnica pomiędzy dochodami uzyskanymi w 2013r.
a zrealizowanymi wydatkami wynosi 2.808.822,62 zł. na plus.
W/w poinformowała, że z ogólnej kwoty wydatków - na zadania inwestycyjne,
przy zaplanowanej kwocie 7.348.291,86,- zł. została faktycznie zrealizowana
kwota 6.920.753,08 zł., co stanowi 24,30 % wykonanych wydatków ogółem.
Gmina Budzyń w 2013r. pozyskiwała dodatkowe bezzwrotne środki finansowe
na realizację zadań z :
- konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”,
- z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- z Powiatu Chodzieskiego,
- ze środków PROW,
- z dotacji z budżetu państwa na inwestycje,
- ze środków NFOŚiGW,
razem na kwotę 2.747.363,86zł. , co stanowi 9,65% wydatków w budżecie
gminy Budzyń w 2013r.
W tym miejscu p. Skarbnik przypomniała, że w 2013 r. zakres zadań
inwestycyjnych w ramach środków własnych, dofinansowań unijnych oraz
środków wojewódzkich, obejmował między innymi:
- dalszą budowę stacji uzdatniania wody w Dziewokluczu,
- zagospodarowanie zbiornika wodnego w Nowym Brzeźnie,
- przebudowę dróg gminnych w Podstolicach i w Budzyniu os. Piaski,
- dalszą budowę strażnicy dla OSP w Sokołowie Budzyńskim,
- rozpoczęcie rekultywacji komunalnego składowiska odpadów w BudzyniuŁucjanowie,
- przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu,
- przebudowę dróg i ulic w Budzyniu: ul. Rogozińskiej, Gumowej,
Czereśniowej, Sadowej i remont ul. Cichej,
oraz pozostałe zadania inwestycyjne z mniejszym nakładem finansowym,
a także przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych
sołectwach naszej Gminy.
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gospodarka finansowa zarówno po stronie dochodów jak i wydatków została
zrealizowana bez większych problemów, przy czym jednocześnie udało się
pozyskać wiele środków unijnych na realizację inwestycji gminnych.
Pani Skarbnik następnie szczegółowo omówiła informację o stanie mienia
komunalnego Gminy Budzyń na dzień 31 grudnia 2013 r., stanowiącą
integralną część sprawozdania. W ramach tej informacji w/w omówiła zmiany
w stanie mienia komunalnego w zakresie:
1) stanu księgowego składników majątkowych, w tym:
- zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania,
- stan budynków i budowli,
- pozostałe składniki majątkowe,
2) informacji o składnikach majątku wynikających z praw majątkowych innych
niż własność, w tym:
- udziały w spółkach,
4) wartości środków poniesionych na utrzymanie bieżące majątku gminy oraz
wydatków inwestycyjnych,
5) dochodów z majątku gminy uzyskanych w 2013 r.
6) informacji o spłacie i stanie kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeń,
7) zmian w stanie mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji –
p. Skarbnik poinformowała , że w stosunku do stanu na dzień 31.12.2012r.
zwiększył się stan mienia komunalnego z wartości : 100.257.383,13 zł. do
wartości 102.780.207,28 zł.
Na zakończenie w/w omówiła sprawozdanie finansowe Gminy Budzyń za
2013r. przedstawiając szczegółowo:
- bilans z wykonania budżetu Gminy Budzyń,
- łączny bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- łączne zestawienie rachunku zysków i strat jednostki.
Pani Skarbnik stwierdziła, że powyższe sprawozdanie obrazuje posiadany
majątek Gminy.
W/w przypomniała, że każdy z radnych otrzymał w terminie, w celu
szczegółowego zapoznania się - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Budzyń oraz sprawozdanie finansowe Gminy Budzyń za 2013r.
Po szczegółowym omówieniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Budzyń za 2013 r., które stanowi zał. Nr 12 do protokołu, głos zabrał
Przewodniczący obrad przedstawiając uchwałę Nr SO.-0954/2/15/Pi/2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
20 marca 2014 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Budzyń za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki - w której
wyrażona jest opinia pozytywna o przedstawionych dokumentach.
Uchwała RIO stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
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W tym punkcie Przewodniczący obrad poprosił o zajęcie głosu
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy p. Mariana Bedyńskiego,
który przedstawił szczegółową opinię Komisji o wykonaniu budżetu Gminy
Budzyń w 2013 r. Przewodniczący Komisji poinformował, że opinia została
wydana w oparciu o analizę :
- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013r. wraz z uchwałę Nr SO.0954/2/15/Pi/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2013 rok wraz z informacją o stanie
mienia Jednostki,
- sprawozdania finansowego wg bilansu na dzień 31 grudnia 2013 r.,
- informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.,
- sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury wg stanu na
dzień 31 grudnia 2013 r.
Przewodniczący Komisji P. Marian Bedyński stwierdził, że w wyniku
rozpatrzenia i zapoznania się z powyższymi dokumentami Komisja nie wniosła
uwag do zawartych danych, w związku z czym wydała opinię pozytywną
o wykonaniu budżetu Gminy Budzyń w 2013 r.
Powyższa opinia została podpisana przez wszystkich członków Komisji
Rewizyjnej i stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Po przedstawieniu powyższego Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
poinformował, że w konsekwencji wydania pozytywnej opinii o wykonaniu
budżetu Gminy Budzyń w 2013 r. Komisji zawnioskowała do Rady Gminy
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń za 2013 r. poprzez podjęcie
jednogłośnie uchwały Nr 1/2014 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń
z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Budzyń za 2013r.
Uchwała Komisji stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił
uchwałę Nr SO0955/4/15/Pi/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń o udzielenie Wójtowi Gminy Budzyń
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013rok.
Regionalna Izba Obrachunkowa orzekła, że wniosek Komisji został należycie
uzasadniony.
Uchwała RIO stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
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W tym punkcie Przewodniczący obrad poprosił o dyskusję nad
przedstawionym wcześniej sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Budzyń za 2013r.
W dyskusji udział wzięli :
- Radny p. Józef Kasperczak, który stwierdził, że zrealizowane w gminie
inwestycje świadczą o dobrym gospodarowaniu. Gmina pozyskuje wiele
dodatkowych środków na inwestycje, nie zaciągając kredytów komercyjnych,
lecz preferencyjne, przyczyniające się do polepszenia bytu mieszkańców.
Wskaźnik procentowy zadłużenia w gminie nie jest wysoki, a analiza budżetu
pozwala na stwierdzenie, że więcej kredytów było spłacanych niż zaciąganych.
W/w stwierdził, że wszystkie elementy wykonania budżetu za 2013 r. wskazują
na pozytywną całość.
- Przewodniczący Rady Gminy p. Bogdan Łasecki stwierdził, że radni
otrzymali materiały dot. wykonania budżetu za 2013r. i mieli możliwość
szczegółowej ich analizy, również na posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Zdaniem radnego, przeprowadzona analiza materiałów daje jednoznacznie
pozytywną opinię o wykonanym budżecie. Budżet jest zrealizowany
prawidłowo, podejmowane są wszelkie czynności w celu pozyskiwania
dodatkowych środków na inwestycje, co daje naszemu społeczeństwu gwarancję
prawidłowego rozwoju Gminy Budzyń. Poza tym, zgodnie ze wskaźnikiem
procentowym, zadłużenie naszej gminy nie jest wysokie. Przewodniczący Rady
Gminy podsumował swoją wypowiedź stwierdzeniem, że realizacja
tegorocznego budżetu jest godna pochwały.
- Radny p. Wojciech Szejner stwierdził, że prawidłową pracę Wójta widać na
każdym kroku, gdyż realizowanych jest wiele inwestycji. Daje to podstawę do
stwierdzenia, że budżet gminy w 2013r. zrealizowany został należycie. Zdaniem
radnego praca nad ciągłym rozwojem gminy i jej wymierne efekty są dobrym
przykładem dla Starostwa Powiatowego w Chodzieży.
- Radny Powiatowy p. Piotr Jankowski stwierdził, że prawidłowe
funkcjonowanie Gminy Budzyń daje również podstawy do rozwoju powiatu.
- Radny p. Zenon Nowicki wyraził szacunek dla pracy Wójta, Skarbnika Gminy
oraz pracowników Urzędu za znaczne zwiększenie mienia komunalnego Gminy
Budzyń, co świadczy o ciągłym rozwoju naszej gminy i prawidłowym
wykonania budżetu gminy za 2013r.
Adn. 17
Przewodniczący obrad w tym punkcie poinformował, że ponieważ radni
zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2013r., w związku z tym, zgodnie
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sprawozdania.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
W wyniku glosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/272/2014 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2013r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad poinformował, że po przedstawieniu wszystkich
niezbędnych dokumentów i przeprowadzonej dyskusji, w tym punkcie nastąpi
głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń i podjęcie uchwały w tej
sprawie.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
W wyniku głosowania jawnego radni przyjęli jednogłośnie uchwałę
Nr XXXVI/273/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy Budzyń za 2013r.
Uchwała stanowi zał. Nr 18 do protokołu.
Po przyjęciu powyższej uchwały głos zabrał Wójt Gminy p. Marcin Sokołowski,
który podziękował Radzie Gminy za złożone zaufanie i za pozytywną ocenę
pracy Wójta w 2013r.
Adn. 19
Przewodniczący obrad w tym punkcie przedstawił projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Budzyń w rejonie miejscowości Ostrówki i Podstolice.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
celem planu jest umożliwienie budowy linii elektroenergetycznej wysokiego
napięcia 110kV oraz stacji transformatorowej (GPZ– główny punkt zasilania).
Infrastruktura powyższa ma służyć obsłudze planowanej budowy farmy
wiatrowej zlokalizowanej na terenie gminy Budzyń i gmin sąsiednich.
Wójt poinformował, że obszar planu obejmuje dwa tereny – pierwszy jest
położony na północny-wschód od miejscowości Ostrówki, natomiast drugi
znajduje się na północ od miejscowości Podstolice. Plan obejmuje pas terenu
o szerokości 20 m – po 10 m od osi planowanej linii elektroenergetycznej, która
jest inwestycją celu publicznego, a także działkę o powierzchni ok. 5 ha
przeznaczoną na budowę stacji transformatorowej (GPZ).
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, gdyż Rada
Gminy Budzyń podjęła wcześniej uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium, która umożliwi realizację planu miejscowego,
a przyjęcie niniejszej uchwały umożliwi rozpoczęcie procedury planistycznej.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który
poinformował, że powyższy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu
Komisji, gdzie otrzymał akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
W wyniku głosowania radni podjęli uchwałę Nr XXXVI/274/2014 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń w rejonie miejscowości
Ostrówki i Podstolice – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 19 do protokołu.
Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata
Lisiecka, informując o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy
wprowadzić do budżetu Gminy na 2014 r. W/w poinformowała, że wpłynęły
na to następujące fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o przyznaniu dotacji celowej w kwocie:
- 518.461,23 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania
w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy,
- 1.186,- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- Gmina Budzyń otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego zawiadomienie
o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 6.935,- zł. z przeznaczeniem na Wybory
do Parlamentu Europejskiego,
- Gmina Budzyń podpisała umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu
małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację operacji : „Budowa
siłowni terenowej w Wyszynach” w kwocie 24.878,80 zł. i „Budowa skate
parku na os. Zielonym w Budzyniu” w kwocie 25.000,- zł.,

- 14 - w związku z realizacją zadań własnych:
- zwiększono dochody własne o kwotę 48.170,- zł. z następujących tytułów:
- darowizny – drogi publiczne gminne – 2.000,- zł.,
- opłata za czynności egzekucyjne – 1.000,- zł.,
- kary – 1.970,- zł.,
- wpływy z różnych opłat – 3.000,- zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 3.500,- zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.000,- zł.,
- podatek od nieruchomości – 3.000,- zł.,
- podatek leśny – 2.000,- zł.,
- podatek os spadków i darowizn – 2.000,- zł.,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 20.000,- zł.,
- wpływy z opłat za koncesje – 500,- zł.,
- odsetki – 8.000,- zł.,
- darowizny – przedszkola – 200,- zł.,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- administracja publiczna – pozostała działalność – 3.000,- zł,
- oświata i wychowanie – przedszkola – 200,- zł.,
- ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 40.000,- zł.,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby – 4.970,- zł.
P. Skarbnik poinformowała również, że dokonuje się zmian w planie wydatków
polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami
i paragrafami.
P. Skarbnik poinformowała, że w wyniku przedstawionych zmian zwiększa się
dochody i wydatki w budżecie Gminy na 2014 r. o kwotę 624.631,23 zł., w
wyniku czego dochody Gminy ogółem wynoszą: 28.303.973,23 zł.,
oraz wydatki ogółem wynoszą: 29.616.204,23 zł.
- Po przedstawieniu powyższego głos zabrał radny p. Józef Kasperczak,
zwracając się z pytaniem odnośnie powodów przyjęcia oferty wyższej niż cena
kosztorysowa, w przetargu na remont sanitariatów w stanicy agroturystycznej
w Kamienicy.
- Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, informując, że w przetargu złożone zostały
dwie oferty i obydwie zaoferowały wykonanie zadania za cenę wyższą niż
kosztorys. Wójt poinformował, że ponieważ są rezerwy ze środków
alkoholowych, Gmina może dołożyć brakujące środki na ten cel z tego źródła.
- Odnośnie powyższego wypowiedział się również Kierownik Referatu p. Piotr
Jankowski, informując, że wyższa oferta wynikała przede wszystkim
z krótkiego okresu realizacji zadania tj. do końca czerwca br. W/w stwierdził, że
faktycznie w przypadku naszej gminie sytuacja, gdy zostaje wybrana oferta
wyższa niż zakłada kosztorys , zdarza się po raz pierwszy.
Radny p. Józef Kasperczak przyjął powyższe wyjaśnienie.
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w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 13 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr XXXVI/275/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Budzyń na 2014 r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 20 do protokołu.
Adn. 21
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014-2023.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata
Lisiecka, która poinformowała, że zmiany w WPF na lata 2014-2023 znajdują
się w zapisach podjętej w dniu dzisiejszym uchwały budżetowej.
W/w poinformowała, że konieczność zmian w WPF wynika ze zmian
przedsięwzięć, w związku z czym wprowadza się zmiany w wykazie
przedsięwzięć :
- zmniejsza się wartość środków o kwotę 28.500,- zł. na realizację zadania
„Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Sokołowie Budzyńskim”,
- zmniejsza się wartość środków o kwotę 82.000,- zł. na realizację zadania
„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz”,
- zwiększa się wartość zadania o kwotę 82.000,- zł. na realizację zadania
„Rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Budzyniu-Łucjanowo
etap II” oraz skrócono okres realizacji zadania na lata 2013-2014.
P. Skarbnik poinformowała, że dostosowano również 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 13 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXXVI/276/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014-2023 –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 21 do protokołu.
Adn. 22
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni
projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że W
związku z realizacją inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 201546P
w Budzyniu os. Piaski Etap II” istnieje możliwość zaciągnięcia pożyczki
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preferencyjnych warunkach. Wójt poinformował, że Gmina Budzyń złożyła
wniosek o uzyskanie powyższej pożyczki i jesteśmy obecnie na liście gmin
oczekujących na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Jednym z warunków
otrzymania powyższej pożyczki jest podjęcie niniejszej uchwały.
Wójt poinformował, że spłata pożyczki nastąpi na zasadach określonych
w Regulaminie przeprowadzania konkursów w celu udzielenia pożyczki
w ramach Samorządowego Programu 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 3%. Fundusz
nie pobiera prowizji za udzielenie pożyczki ani za jej przedterminową spłatę.
Radni nie zgłosili uwag do powyższej propozycji zaciągnięcia pożyczki,
w związku z tym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 13
radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/277/2014 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Wsi Polskiej – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 22 do protokołu.
Adn. 23
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
W budżecie Gminy na rok 2014 planowane jest zadanie inwestycyjne pod
nazwą : „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Budzyniu Łucjanowo etap II”. Aby można było wykonać zaplanowane zadanie niezbędne
jest uzyskanie dodatkowych środków w formie pożyczki długoterminowej do
wysokości 300 tys. zł. , które pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Spłata pożyczki
nastąpi z dochodów własnych Gminy, a odsetki od udzielonej pożyczki
regulowane będą na bieżąco. Natomiast szczegółowe warunki spłaty pożyczki
zawarte będą w umowie podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Radni nie zgłosili uwag do powyższej propozycji zaciągnięcia pożyczki,
w związku z tym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział
13 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/278/2014 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
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Funduszu Ochrony
– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 23 do protokołu.

Wodnej

w

Poznaniu

Adn. 24
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radny p. Wacław Pasch zwrócił uwagę na zły stan drogi gminnej Bukowiec –
Nowa Wieś Wyszyńska.
Radny w tym miejscu zaprosił wszystkich obecnych na piknik majowy, który
odbędzie się w dniu 1 maja br. przy świetlicy wiejskiej w Bukowcu.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz powrócił do tematu nieuporządkowanego
terenu po wykonanej inwestycji w Dziewokluczu i wyraził niezadowolenie , że
nadal nic się w tym temacie nie zmieniło.
Wójt Gminy odpowiedział, że jest nadzieja na szybkie zakończenie tego
problemu.
- Na zakończenie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. Bogdan Łasecki,
który zaprosił radnych do wzięcia udziału w obchodach Święta Konstytucji
3 Maja.
Adn. 23
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXXVI Sesję Rady Gminy Budzyń.

Protokołowała:

Wyciąg z protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 29 maja 2012r.
dot. pkt: 10,11,12,13 i 14 tego protokołu tj. :
„10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za rok 2011 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym
sprawozdaniu.
11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu
Gminy Budzyń w 2011 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium
oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji
Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium z wykonania budżetu.

12. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za
2011r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za
2011r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta
Gminy Budzyń za 2011r. „
„Adn. 10
Przewodniczący obrad p. Bogdan Łasecki w tym punkcie przedstawił
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2011 r., przyjęte
Zarządzeniem Wójta Gminy Budzyń Nr 671/2012 z dnia 16 marca 2012r. w
sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Budzyń
oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2011 rok.
Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy p. Honorata Lisiecka, która
przystępując do omówienia powyższego sprawozdania przypomniała, że budżet
Gminy na 2011 r. został uchwalony uchwałą Rady Gminy Budzyń
Nr IV/13/2011 w dniu 19 stycznia 2011r. i został skalkulowany po stronie
dochodów na kwotę : 24.945.972,- zł., a po stronie wydatków na kwotę:
30.573.896,- zł.
P. Skarbnik poinformowała, że w ciągu roku budżetowego nastąpiły zmiany
zarówno w dochodach, jak i wydatkach budżetowych. I tak, budżet po stronie
dochodów wzrósł o kwotę 1.688.690,- zł. tj. o 6,77 % i po zmianach
przewidywał dochody w wysokości : 26.634.662,- zł., natomiast po stronie
wydatków wzrósł o kwotę 1.543.565- zł. tj. o 5,05 % i przewidywał realizację
wydatków w wysokości : 32.117.461,- zł.
Zmiany w budżecie Gminy w stosunku do pierwotnego planu wynikały ze
zmniejszenia i zwiększenia otrzymanych dotacji celowych , subwencji ogólnej
oraz dochodów własnych Gminy.
-2Wójt poinformował, że po uwzględnieniu wszystkich zmian w ciągu roku
dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości – 26.312.385,83 zł., co
stanowi 98,79 % planu.
Wykonanie budżetu po stronie dochodów nieznacznie poniżej planu osiągnięto
z następujących tytułów , w działach :
- rolnictwo i łowiectwo – 99,53 %
- gospodarka mieszkaniowa – 81,81 %
- administracja publiczna – 98,86%

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa – 90,01 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 91,42 %
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –
98,98 %
- edukacyjna opieka wychowawcza – 94,75 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 99,11 %
- kultura fizyczna i sport – 99,03 % .
Wójt poinformował, że dochody z pozostałych tytułów zostały wykonane w
całości, a w większości działów nawet znacznie przekroczone.
W/w poinformował również odnośnie stanu zaległości na koniec 2011 r. który w
poszczególnych działach był następujący :
- w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa - stan zaległości na koniec roku
wynosił 125.323,21 zł., stan nadpłat – 199,68 zł. i w porównaniu do 2010 r.
zaległości wzrosły w tym dziale o 11.279,05 zł. ,
- w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – stan
zaległości na koniec roku wynosił 1.883,92 zł.,
- w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem , w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zaległości wynoszą
21.859,04 zł.,
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych – stan zaległości na koniec roku wynosił 342.203,31 zł. ,
zaległości w tym dziale wzrosły o kwotę 7.540,59 zł.
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych – stan zaległości na koniec roku wynosił 1.051.604,13 zł.,
zaległości w tym dziale wzrosły o kwotę 163.827,11 zł.
Zaległości na koniec 2011r. stanowiły 7,42 % wykonanych dochodów
i zwiększyły się w stosunku do wykonanych dochodów w 2010 r. o 0,28 % .
-3Pani Skarbnik poinformowała, że na wszystkie zaległości wystawiane są
upomnienia, jednakże pojedyncze sprawy nie są kierowane do Komornika
Sądowego, gdyż powoduje to wyższe koszty niż posiadane zaległości,
natomiast pozostałe zaległości objęte są tytułami wykonawczymi.
Po omówieniu dochodów oraz stanu zaległości w poszczególnych działach
p. Skarbnik przystąpiła do omówienia wydatków i poinformowała, że na dzień
31.12.2011r. zrealizowano je w wysokości : 30.764.814,57 zł. , co stanowi
95,79% planu. Z ogólnej kwoty wydatków - na zadania inwestycyjne, przy

zaplanowanej kwocie 12.273.380,- zł. została faktycznie zrealizowana kwota
11.666.662,18 zł., co stanowi 37,92 % wykonanych wydatków ogółem.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, przypominając, że w 2011 r. zakres
zadań inwestycyjnych w ramach środków własnych, dofinansowań unijnych
oraz środków wojewódzkich, obejmował między innymi:
- przebudowę dróg gminnych: ul. Rogozińskiej, os. Zielonego,
ul. Strażackiej, ul. Przemysłowej, os. Kwiatowego i os. Zielonego wraz
z chodnikami,
- przebudowę i remonty kanalizacji deszczowej na: ul. Przemysłowej, ul.
Rogozińskiej i os. Zielonym w Budzyniu,
- przebudowę oczyszczalni ścieków w Wyszynach i budowę kanalizacji
sanitarnej w : Prosnie, Nowej Wsi Wyszyńskiej, Grabowce, Nowym Brzeźnie
i Ostrówkach,
- przebudowę świetlic w : Grabówce, Dziewokluczu oraz rozpoczęcie prac
z tego zakresu w Prosnie, Bukowcu i Nowym Brzeźnie,
- remont kościoła w Podstolicach,
- termomodernizację ośrodka zdrowia w Wyszynach,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kąkolewicach,
- budowę zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Wyszynach,
- budowę chodników w Wyszynach i w Bukowcu,
-uporządkowanie centrum wsi w Sokołowie Budzyńskim oraz
zagospodarowanie terenów przy świetlicy wiejskiej w Nowym Brzeźnie –
realizowane częściowo w ramach funduszu sołeckiego,
oraz realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych
sołectwach naszej Gminy.
Wójt podsumowując przedstawione sprawozdanie stwierdził, że 2011 r.
gospodarka finansowa zarówno po stronie dochodów jak i wydatków została
zrealizowana bez większych problemów, przy czym jednocześnie udało się
pozyskać wiele środków unijnych na realizację inwestycji gminnych.
Do wypowiedzi Wójta dołączyła się Skarbnik Gminy p. Honorata Lisiecka,
która dodała, że rok 2011 zakończył się małym zadłużeniem Gminy, gdyż nie
było potrzeby zaciągania pożyczek komercyjnych.

-4Pani Skarbnik następnie szczegółowo omówiła informację o stanie mienia
komunalnego Gminy Budzyń na dzień 31 grudnia 2011 r., stanowiącą
integralną część sprawozdania.
Na zakończenie w/w omówiła sprawozdanie finansowe Gminy Budzyń za
2011r. przedstawiając szczegółowo:
- bilans z wykonania budżetu Gminy Budzyń,
- łączny bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki,

- łączne zestawienie rachunku zysków i strat jednostki.
Pani Skarbnik stwierdziła, że powyższe sprawozdanie obrazuje posiadany
majątek gminy. Ze sprawozdania wynika, że majątek ten wzrósł, w związku
z zrealizowanymi inwestycjami.
W/w przypomniała, że każdy z radnych otrzymał w terminie, w celu
szczegółowego zapoznania się - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Budzyń oraz sprawozdanie finansowe Gminy Budzyń za 2011r.
Po szczegółowym omówieniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Budzyń za 2011 r., które stanowi zał. Nr 5 do protokołu głos zabrał
Przewodniczący obrad przedstawiając uchwałę Nr SO.-0954/2/15/Pi/12 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 marca
2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy za 2011 rok, informacji o stanie mienia jednostki i objaśnieniach Gminy
Budzyń - w której wyrażona jest opinia pozytywna o przedstawionych
dokumentach.
Uchwała RIO stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn.11
W tym punkcie Przewodniczący obrad poprosił o zajęcie głosu
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy p. Mariana Bedyńskiego,
który przedstawił szczegółową opinię Komisji o wykonaniu budżetu Gminy
Budzyń w 2011 r. Przewodniczący Komisji poinformował, że opinia została
wydana w oparciu o analizę :
- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011r. wraz z uchwałą Nr SO.0954/2/15/Pi/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym
przez Wójta Gminy Budzyń sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za
2011 r.,
- sprawozdania finansowego wg bilansu na dzień 31 grudnia 2011 r.,
- informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.,
- sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury wg stanu na
dzień 31 grudnia 2011 r.
-5Przewodniczący Komisji P. Marian Bedyński stwierdził, że w wyniku
rozpatrzenia i zapoznania się z powyższymi dokumentami Komisja nie wniosła
uwag do zawartych danych, w związku z czym wydała opinię pozytywną
o wykonaniu budżetu Gminy Budzyń w 2011 r.
Powyższa opinia została podpisana przez wszystkich członków Komisji
Rewizyjnej i stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Po przedstawieniu powyższego Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
poinformował, że w konsekwencji wydania pozytywnej opinii o wykonaniu

budżetu Gminy Budzyń w 2011 r. Komisji zawnioskowała do Rady Gminy
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń za 2011 r. poprzez podjęcie
jednogłośnie uchwały Nr 1/2012 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń
z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy Budzyń za 2011r. Pod podjętą uchwałą brakuje podpisu członka
Komisji p. Wojciecha Szejnera, który złożył usprawiedliwienie na swoją
nieobecność na posiedzeniu Komisji w dniu 8 maja 2012r.
Uchwała Komisji stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił uchwałę Nr SO0955/8/15/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2011r.
Regionalna Izba Obrachunkowa orzekła, że wniosek Komisji został należycie
uzasadniony.
Uchwała RIO stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 12
W tym punkcie Przewodniczący obrad poprosił o dyskusję nad
przedstawionym wcześniej sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Budzyń za 2011r.
W dyskusji udział wzięli :
- Radny p. Józef Kasperczak, który stwierdził, że z przeanalizowanego
sprawozdania z wykonania budżetu w 2011r. wynika , że Wójt Gminy Budzyń
wraz z pracownikami Urzędu Gminy działają prawidłowo, czuwając nad
oszczędną, racjonalną i efektywną gospodarką finansową Gminy. Środki
finansowe wydawane są na zadania bieżące racjonalnie, nie ma kredytów
komercyjnych, a realizacja budżetu skupiona jest na inwestowaniu w rozwój
Gminy. Radny podsumował, że w Jego ocenie jest to bardzo pozytywny
kierunek działania.
Pani Skarbnik w tym miejscu zauważyła, że na pozytywne wykonanie budżetu
oprócz Wójta i pracowników Urzędu Gminy niemały wpływ ma każdy
mieszkaniec Gminy, płacąc swoje należne podatki.
-6- Radny p. Wojciech Szejner stwierdził, że na omawiany przebieg wykonania
budżetu zawsze ma wpływ wiele czynników, które w przypadku naszej Gminy
jednocześnie zostały spełnione, prowadząc do prawidłowej realizacji budżetu
Gminy.
- Radny p. Józef Depta poruszył sprawę zaległości podatkowych i ich
ściągalności. W/w stwierdził, że zmniejszenie zaległości poprawiłoby realizację
i tak pozytywnie wykonanego budżetu Gminy.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że wykazane zaległości to wielkość narastająca
od wielu lat. Gmina wykonuje wszelkie możliwe przepisami prawa czynności
do ściągania należności, kierując ostatecznie sprawę do komornika. Pomimo
podejmowanych działań w wielu przypadkach, ze względu na brak możliwości
egzekucji postępowania są umarzane.
- Przewodniczący Rady Gminy p. Bogdan Łasecki zauważył, że jak co roku
Wójt obawiał się o realizację budżetu gminy i jak co roku okazuje się , że
przebieg wykonania budżetu jest prawidłowy, bez względu na panujący kryzys
i różne zachwiania finansowe. Radny podsumował swoją wypowiedź
stwierdzeniem , że realizacja tegorocznego budżetu jest godna pochwały. Budżet
jest zrealizowany prawidłowo, podejmowane są wszelkie czynności w celu
pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje, co daje naszemu
społeczeństwu gwarancję prawidłowego rozwoju Gminy Budzyń.
Adn. 13
Przewodniczący obrad w tym punkcie poinformował, że ponieważ radni
zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2011r. w związku z tym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami należy przegłosować uchwałę zatwierdzającą te
sprawozdania.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku glosowania podjęto uchwałę Nr XIX/127/2012 Rady Gminy Budzyń
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2011r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad poinformował, że po przedstawieniu wszystkich
niezbędnych dokumentów i przeprowadzonej dyskusji, w tym punkcie nastąpi
głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń i podjęcie uchwały w tej
sprawie.
-7W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania jawnego radni przyjęli jednogłośnie uchwałę
Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy Budzyń.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.

Po przyjęciu powyższej uchwały głos zabrał Wójt Gminy p. Marcin Sokołowski,
który podziękował Radzie Gminy za złożone zaufanie i za pozytywną ocenę
pracy Wójta w 2011r.”
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Bogdan Łasecki - /
Protokołowała:
/-Damiana Jezierska - /

