P R O T O K O Ł Nr IV/ 2014
=====================================
z IV Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 30 grudnia
2014r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu - od godz. 13.00
do godz. 16.00.
W Sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100 % ogółu, zgodnie z listą
obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli :
- Wójt Gminy
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Bogusław Gniła,
- p. Honorata Lisiecka.

SPOTKANIE OPŁATKOWE
O godz. 13,00 radni spotkali się z zaproszonymi gośćmi: Starostą Powiatowym,
radnymi powiatowymi, sołtysami , księżami z Parafii Budzyń i Podstolice ,
na uroczystym Spotkaniu Opłatkowym, przy łamaniu się opłatkiem, wspólnym
wysłuchaniu kolęd i poczęstunku.
Następnie rozpoczęła się Sesja robocza :
PORZĄDEK OBRAD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad.
Sprawy regulaminowe.
Przedstawienie porządku obrad.
Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski.
Wnioski i interpelacje radnych.
Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy w okresie
międzysesyjnym.
8. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
9. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Sesji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015-2023.
13. Uchwalenie budżetu Gminy Budzyń na 2015 r.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie obrad.
------------------------------------------------------------------------------------------------
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IV Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki, który powitał radnych oraz
zaproszonych gości.
Adn. 2
Przewodniczący obrad poinformował, że w posiedzeniu bierze udział
15 radnych, co stanowi 100 % 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, który poinformował, że na
ostatniej Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili wniosków do realizacji.
Adn. 5
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji. Przewodniczący
obrad poinformował, że wnioski będzie można jeszcze zgłaszać w pkt 14
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 17 grudnia
2014 r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 2 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
17 grudnia 2014r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
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Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który również przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag.
Adn. 9
W tym punkcie radni jednogłośnie przyjęli protokół z III Sesji Rady
Gminy, z dnia 17 grudnia 2014r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej w budżecie Gminy Budzyń na 2014 r.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata Lisiecka,
informując o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy jeszcze
wprowadzić do budżetu Gminy na 2014r. informując, że są to głównie zmiany
techniczne. W/w poinformowała, że wpłynęły na to następujące fakty :
- W związku z realizacją zadań własnych zwiększono dochody własne o kwotę
40.000,- zł. z następujących tytułów:
- podatek od nieruchomości – 5.000,- zł.
- podatek rolny – 7.000,- zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 8.000,- zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 20.000,- zł.
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- rolnictwo i łowiectwo – izby rolnicze – 500,- zł.
- pomoc społeczna – domy pomocy społecznej – 2.700,- zł.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21.600,- zł.
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby – 15.200,- zł.
- Zwiększono przychody i rozchody budżetu o kwotę 800.000,- zł. z tytułu lokat.
W/w poinformowała, że dokonuje się także zmian w planie wydatków
polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami
i paragrafami.
Na zakończenie p. Skarbnik poinformowała, że w wyniku przedstawionych
zmian zwiększa się dochody i wydatki w budżecie Gminy na 2014 r. o kwotę
40.000,- zł. w wyniku czego łączna kwota dochodów budżetu Gminy ogółem
wynosi 29.255.758,40 zł., natomiast łączna kwota wydatków po zmianach
wynosi 30.043.489,40 zł.

-4Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr IV/12/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 3 do protokołu.
Adn. 11
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 20142023 znajdują się w zapisach podjętej w dniu dzisiejszym uchwały budżetowej.
W/w poinformowała, że konieczność zmian w WPF wynika z następujących
spraw:
1) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych w
Uchwale Budżetowej.
2) W roku 2014 zwiększono przychody i rozchody budżetu o kwotę 800.000,-zł.
z tytułu lokat.
3) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków w latach następnych do
wysokości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2023.
Radni do przedstawionych zmian w WPF Gminy Budzyń nie zgłosili uwag,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr IV/13/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014-2023 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały, która
wraz z projektem budżetu na 2015 r. jest najważniejszą pozycją dzisiejszych
obrad, tj. : projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015-2023.
Następnie głos zabrała p. Skarbnik Honorata Lisiecka, która
przypomniała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, od 2011 r. wraz z
budżetem Gminy Rada Gminy uchwala również niniejszą uchwałę.
Zgodnie z założeniami ustawy o finansach publicznych każda gmina uchwala
Wieloletnią Prognozę Finansowa do roku, w którym kończą się jej
zobowiązania kredytowe, w przypadku Gminy Budzyń jest to rok 2023.
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zostały spełnione wskaźniki zadłużenia.
P. Skarbnik następnie szczegółowo omówiła poszczególne załączniki do
projektu uchwały , tj. :
- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Budzyń, a w niej dochody i wydatki
bieżące i majątkowe, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób
sfinansowania spłaty długu,
- opis przyjętych wartości do WPF Gminy Budzyń na lata 2015-2023,
- wykaz wieloletnich przedsięwzięć.
Po omówieniu przez p. Skarbnik projektu powyższej uchwały głos zabrał
Przewodniczący obrad, który przedstawił uchwałę Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w sprawie wyrażenia opinii
o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Budzyń, informując, że jest to opinia pozytywna.
Uchwała RIO stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Radni nie wnieśli
uwag do przedstawionej Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń
na lata 2015-2023, która omawiana była
szczegółowo na poszczególnych posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
W związku z tym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr IV/14/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015-2023 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni i najważniejszy wraz z podjętą
wcześniej uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2015-2023 punkt obrad tj. projekt uchwały w sprawie
budżetu Gminy Budzyń na 2015 rok.
Aby zachować
prawidłowe procedury przy
uchwalaniu budżetu
Przewodniczący obrad przedstawił tekst z Uchwały Nr XXXIV/299/2010 Rady
Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej Gminy Budzyń.
W tym miejscu głos zabrała p. Skarbnik, która zgodnie z powołaną wyżej
uchwałą, przystąpiła do szczegółowego omówienia poszczególnych
załączników do projektu uchwały budżetowej oraz projektowanych dochodów
i wydatków budżetowych na 2015 r. przypominając jednocześnie, że zgodnie
z procedurą radni otrzymali materiały dotyczące projektu budżetu na 14 dni
przed dzisiejszą Sesją. P. Skarbnik przedstawiła :
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- 25.278.188,00 zł.
z tego :
dochody bieżące:
- 24.477.535,00 zł.
dochody majątkowe
800.653,00 zł.
- wydatki ogółem
- 27.145.976,22,- zł.
z tego :
- wydatki bieżące
- 21.710.353,22 zł.
- wydatki majątkowe
- 5.435.623,00 zł.
- deficyt budżetu w kwocie
- 1.867.788,22 zł.
który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek
i kredytów.
Następnie p. Skarbnik przedstawiła rozliczenie przychodów i rozchodów
budżetu. I tak: Przychody w wysokości 2.888.200,00 zł. :
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 500.000,00 zł.
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego „ Usprawnienie zarządzania
energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku
biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń”,
- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 2.388.200,00 zł. na realizację
zadań, na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie
w ramach ogłaszanych programów i inne.
Rozchody w wysokości : 1.020.411,78 zł. to:
- spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.020.411,78 zł. dokonuje się
z dochodów własnych gminy.
P. Skarbnik poinformowała, że w 2015r. planuje się wydatki inwestycyjne na
ogólną
kwotę 5.435.623,- zł. tj. 20,02% ogółu wydatków, w tym
z następujących środków :
- ze środków stanowiących fundusz sołecki – 106.923,- zł.,
- ze środków z tytułu pomocy finansowej z powiatu chodzieskiego–230.000,-zł.,
- ze środków gminy – 2.210.500,- zł.,
- z kredytów i pożyczek – 2.888.200,- zł.,
z przeznaczeniem na:
- przebudowę chodnika w m. Brzekiniec – 41.151,- zł. w tym z Funduszu
Sołeckiego 11.151,- zł.,
- przebudowa drogi gminnej w Prośnie – 40.001,- zł. w tym z Funduszu
Sołeckiego 13.060,- zł.,
- wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych
w Budzyniu poprzez przebudowę dróg gminnych przy os. Zielonym
i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P – 2.351.001,- zł., w tym środki
z tytułu pomocy finansowej z powiatu chodzieskiego 230.000,- zł., z Funduszu
Sołeckiego 16.001,- zł.,
- wykup gruntów na potrzeby gminy – 6.000,- zł.,
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i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy
Budzyń – 1.500.000,- zł., w tym przewidziana do zaciągnięcia pożyczka
z WFOŚiGW w Poznaniu 500.000,- zł.,
- zakup licencji na programy komputerowe oraz sprzętu – 20.000,- zł.,
- termomodernizacja budynku OSP w Wyszynach – 170.000,- zł., w tym
z Funduszu Sołeckiego 20.000,- zł.,
- zakup sprzętu – szkoły podstawowe – 10.000,- zł.,
- zakup sprzętu – przedszkola – 9.000,- zł., w tym z Funduszu Sołeckiego,
- zakup urządzeń – gimnazja – 7.000,- zł.,
- budowa placu zabaw w Nowej Wsi Wyszyńskiej – 35.001,- zł., w tym
z Funduszu Sołeckiego 15.242,- zł.,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – sołectwo Kąkolewicezagospodarowanie terenu placu zabaw – 10.000,- zł.,
- zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP i amfiteatru we wsi Sokołowo
Budzyńskie – 26.469,- zł. w tym z Funduszu Sołeckiego 16.469,- zł.,
- budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym we
wsi Ostrówki- 560.000,- zł.,
- budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym we
wsi Podstolice – 450.000,- zł.,
- przebudowa otwartego wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu –
200.000,- zł.
P. Skarbnik poinformowała również, że w 2015 r. Gmina Budzyń dokonuje spłat
rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.020.411,78 zł. - z dochodów własnych
Gminy.
Pani Skarbnik na zakończenie omawiania projektu budżetu poinformowała
o wprowadzonych autopoprawkach w stosunku do projektu budżetu
omawianego na Komisjach Rady Gminy. I tak:
- zwiększono dochody budżetu o kwotę 47.500,- zł. z tytułu:
- wpływów ze sprzedaży – 25.000,- zł.,
- podatku od nieruchomości – 22.500,- zł.,
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 47.500,- zł. z przeznaczeniem na:
- odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi
publiczne – 25.000,-zł.,
- rady gmin – 5.000,-zł.,
- rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –
500,- zł.,
- zadania w zakresie kultury fizycznej – dotacje – 17.000,- zł.
Radni przyjęli jednogłośnie pozytywnie zgłoszone do wcześniejszego projektu
uchwały autopoprawki.
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Wójt Gminy przypominając, że był on szczegółowo omawiany i analizowany
przez poszczególne Komisje Rady Gminy. Zdaniem Wójta zamierzenia projektu
budżetu są ambitne i chociaż co roku spełniane są oczekiwania znacznej grupy
mieszkańców Gminy, to i tak wszystkich oczekiwań nie zrealizuje się w danym
roku budżetowym.
Przewodniczący Rady Gminy radny p. Zenon Nowicki stwierdził, że projekt
budżetu zawiera wszystkie najważniejsze pozycje, które w 2015 r. należy
zrealizować.
Radni nie wnieśli uwag do omawianego projektu budżetu Gminy Budzyń na
2015 r.
Następnie przystąpiono do przedstawienia niezbędnych dokumentów
koniecznych do uchwalenia budżetu, zgodnie z uchwałą wymienioną na wstępie
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Budzyń.
W pierwszej kolejności Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak przedstawił uchwały:
- Uchwałę Nr SO.-0951/49d/15/Pi/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu, z dnia 02 grudnia 2014 r., w sprawie opinii
o możliwości sfinansowania przez Gminę Budzyń deficytu budżetu ustalonego
w projekcie budżetu na 2015r. , stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu,
- Uchwałę Nr SO.-0952/23/15/Pi/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu, z dnia 02 grudnia 2014 r., w sprawie wyrażenia
pozytywniej opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2015
rok, stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu.
W następnej kolejności
Przewodniczący obrad przedstawił
opinie
poszczególnych Komisji Rady Gminy o projekcie budżetu Gminy Budzyń na
2015 rok oraz o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata
2015-2023. Swoje opinie złożyli:
- Komisja Statutowo-Samorządowa, Prawa i Porządku Publicznego Rady
Gminy Budzyń,
- Komisja Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady
Gminy Budzyń,
- Komisja Rewizyjna Rady Gminy Budzyń.
Wszystkie opinie są pozytywne i stanowią odpowiednio załączniki od Nr 9 do
Nr 11 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady
Gminy p. Józef Kasperczak przedstawił ostateczną, pozytywną opinię Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń o powyższym
projekcie budżetu, wydaną na podstawie opinii poszczególnych Komisji Rady
Gminy Budzyń.
Ostateczna opinia Komisji stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
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uchwalenia budżetu Gminy Budzyń na 2015 r. nie zgłosili uwag, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń
w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 14
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz poinformował, że podczas spotkania Klubu
„Kłos” Budzyń apelowano, aby remont Stadiony Sportowego w Budzyniu
rozpocząć od bocznego boiska, poprzez położenie na nim sztucznej nawierzchni
i jego oświetlenie.
Wójt odpowiedział, że przyjmuje powyższy apel jako głos w dyskusji,
w sprawie remontu Stadionu.
- Przewodniczący obrad na zakończenie złożył wszystkim obecnym życzenia
Noworoczne na 2015r.
Adn. 15
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim obecnym za owocny udział
w obradach i zakończył IV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Zenon Nowicki - /
Protokołowała:
/-Damiana Jezierska - /

