P R O T O K O Ł Nr VII / 2015
=====================================
z VII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 06 maja 2015r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 14ºº do godz. 1630 .
W Sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 94 % 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
- Komendant Komisariatu Policji
w Margoninie
- Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Budzyniu
- sołtys sołectwa Wyszynki

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Honorata Lisiecka,
- p. Bogusław Gniła,
- p. Piotr Jankowski,
- p. Ludwik Soloch,
- p. Jacek Walerowski,
- p. Magdalena Gokiert-Kabat,
- p. Jan Szejn.

PORZĄDEK OBRAD :
I CZEŚĆ SESJI:

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 poprzedniej Sesji.
10. Złożenie sprawozdania przez Komendanta Komisariatu Policji w
Margoninie za 2014 r. z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie
Gminy Budzyń.
11. Złożenie sprawozdania przez Komendanta Gminnego OSP za 2014 r., z
zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Budzyń.
12. Złożenie sprawozdań z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2014r. w tym :
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Problemów Alkoholowych,
- z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
13. Złożenie sprawozdania na temat oceny zasobów pomocy społecznej w
Gminie Budzyń.
14. Złożenie sprawozdań ze swojej pracy w 2014r. przez :
- Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń,
- Komisję Statutowo – Samorządową, Prawa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Budzyń,
- Komisję Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady
Gminy Budzyń,
- Komisję Rewizyjną Rady Gminy Budzyń.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015-2023.
II CZĘŚĆ SESJI:
17. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Budzyń za rok
2014 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym
sprawozdaniu oraz sprawozdania finansowego.
18. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy
Budzyń w 2014 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium oraz
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej
w przedmiocie absolutorium.
19. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za
2014r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2014r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Budzyń za 2014r.
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Zakończenie obrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
VII Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki, który powitał radnych oraz
zaproszonych gości.
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Przewodniczący obrad poinformował, że w posiedzeniu bierze udział 14
radnych, co stanowi 94 % 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 26 marca 2015r.
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 22
porządku obrad - „Wolne głosy i wnioski”.
Adn. 6
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy przypominając , że zgodnie
z decyzją
radnych, otrzymujących materiały przed Sesją,
informacja
o realizacji uchwał z poprzedniej Sesji nie będzie przedstawiana na Sesji.
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
26 marca 2015r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
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Następnie głos zabrał Wójt Gminy i również przedstawił ustną informację
ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od 26 marca
2015r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 9
W tym punkcie radni jednogłośnie przyjęli protokół z VI Sesji Rady
Gminy z dnia 26 marca 2015r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił o przedstawienie
sprawozdania z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Budzyń
za 2014 r.
Informację w tym zakresie przedstawił Komendant Komisariatu Policji
w Margoninie p. Jacek Walerowski.
W/w na wstępie przedstawił rejon działania Komisariatu, stan liczbowy
funkcjonariuszy Policji oraz ilości zdarzeń, które miały miejsce w 2014r. na
terenie rejonu działania, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Budzyń.
Pan Komendant zwrócił uwagę na wreszcie
pełną obsadę i duże
zaangażowanie w pracy
wszystkich funkcjonariuszy Policji, co ma
odzwierciedlenie w jakości pracy.
Fakt ten potwierdził Wójt Gminy, stwierdzając, że jest zdecydowana poprawa
w stosunku do kilku lat wstecz, a patrole Policji są zauważalne w terenie. Wójt
Gminy podziękował Policji za całokształt pracy i współpracy oraz pogratulował
wyników.
Również bardzo pozytywne zdanie o pracy Policji wyraził radny p. Kazimierz
Cembrowicz, stwierdzając bardzo rzetelną współpracę ze służbami Policji.
Przedstawione sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych i stanowi zał. Nr 4
do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił o przedstawienie
sprawozdania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Budzyń za
2014 r.
Informację w tym zakresie przedstawił Komendant Gminny OSP Budzyń
p. Ludwik Soloch.
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oraz stan ich wyposażenia. Następnie p. Komendant omówił działania jednostek
OSP w roku 2014 r. oraz poinformował o ilościach zdarzeń i pożarów.
P. Komendant poinformował, że niedawno badano czas przybycia jednostek
OSP na zdarzenie, gdzie nasza jednostka przybyła w przeciągu 5 min. i był to
najlepszy czas uzyskany przez jednostki OSP w okolicy.
P. Komendant zwrócił również uwagę na fakt, że większość strażaków
zatrudnionych jest w zakładach pracy i w/w w tym miejscu podziękował
właścicielowi firmy KOMFORT p. Janowi Kubackiemu za bezproblemowe
zwalnianie swoich pracowników służących w OSP, w przypadku jakiejkolwiek
akcji strażackiej.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, który powiedział, że praca
i zaangażowanie strażaków są coraz lepiej oceniane, zwłaszcza w stosunku do
innych jednostek. Wójt stwierdził, że strażacy wykazują się nie tylko w akcji
ratowniczej, ale spełniają również wiele innych funkcji. Wójt wyraził wielkie
podziękowanie za ich trud i poświęcenie i wyraził jednocześnie przekonanie
o celowości istnieniu we wsiach małych jednostek.
Przedstawione sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych i stanowi zał. Nr 5
do protokołu.
Adn. 12
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 2014.
Pełnomocnik Wójta radny p. Kazimierz Cembrowicz stwierdził, że
każdy z radnych otrzymał powyższe Programy do zapoznania się z nimi przed
Sesją, w związku z tym nie zostaną one w dniu dzisiejszym w całości
przeczytane, na co radni wyrazili zgodę. W/w w pierwszej kolejności
przedstawił sprawozdanie Komisji z realizacji Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014r. 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 6 do protokołu.
Następnie w/w przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Budzyń, stanowiące zał. Nr 7 do
protokołu.
Radny p. Kazimierz Cembrowicz, poinformował, że przedstawione Programy
zostały omówione i przyjęte przez radnych na ostatnim posiedzeniu Komisji
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której w/w przewodniczy.
Po przedstawieniu powyższych sprawozdań radni dyskutowali na temat ogólnej
pracy Komisji i efektów wynikających z prowadzonej działalności.
W tym miejscy głos zabrał również Wójt Gminy, który zwrócił się z pytaniem,
jak na terenie naszej gminy wygląda sytuacja z narkotykami i dopalaczami.
P. Kazimierz Cembrowicz poinformował, że problem w tym zakresie na terenie
gminy Budzyń nie występuje na dużą skalę, prowadzone są przede wszystkim
działania prewencyjne.
Do przedstawionych sprawozdań nie zgłoszono uwag i zostały one przyjęte
przez radnych.
Adn. 13
Przewodniczący obrad poprosił w tym punkcie o przedstawienie oceny
zasobów pomocy społecznej w gminie Budzyń za 2014r.
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 zabrała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Budzyniu p. Magdalena Gokiert-Kabat, zapoznając radnych z przedłożonym
sprawozdaniem za 2014r. dot. oceny zasobów pomocy społecznej w gminie
Budzyń.
Radni bez uwag przyjęli przedstawioną ocenę zasobów pomocy
społecznej w Gminie za rok 2014, która stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił Przewodniczących
poszczególnych Komisji Rady Gminy o przedstawienie
sprawozdań
z działalności Komisji za 2014 r.
Swoje sprawozdania przedstawili:
- Przewodniczący Komisji Pan Józef Kasperczak, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady
Gminy Budzyń, stanowiące zał. Nr 9 do protokołu,
- Przewodnicząca Komisji
Pani Izabela Jenczyk, która przedstawiła
sprawozdanie z działalności Komisji Statutowo-Samorządowej, Prawa
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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 11 do protokołu,
- Przewodniczący Komisji Pan Marian Bedyński, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń,
stanowiące zał. Nr 12 do protokołu.
Powyższe sprawozdania zostały przyjęte i nie zgłoszono do nich uwag.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata
Lisiecka, informując o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy
wprowadzić do budżetu Gminy na 2015 r. W/w poinformowała, że wpłynęły
na to następujące fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego zawiadomienie
o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie: 6.220,- zł. z przeznaczeniem na
zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych
w głosowaniu w dniu 10 maja 2015r.,
- Gmina Budzyń otrzymała od Powiatu Chodzieskiego pomoc finansową na
dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
z tereny Gminy Budzyń w kwocie 1.000,- zł.,
- w związku z realizacją zadań własnych:
- zwiększono dochody własne o kwotę 27.872,- zł. z następujących tytułów:
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.993,- zł.,
- środki na realizację operacji „Budowa siłowni terenowej w Wyszynach” –
refundacja poniesionych kosztów z roku 2014 – 24.879,- zł.
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- urzędy gmin – 12.660,- zł,
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wpłata Gminy Budzyń
na zakup samochodu dla KP PSP w Chodzieży – 10.000,- zł.,
- pomoc materialna dla uczniów – 5.212,- zł. środki własne gminy.
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 2015 r. o kwotę 35.092,- zł.,
w wyniku czego dochody Gminy ogółem wynoszą: 27.451.158,03 zł.,
oraz wydatki ogółem wynoszą: 28.645.746,25 zł.
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z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, którzy podjęli uchwałę Nr VII/39/2015
Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń
na 2015 r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015-2023.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata
Lisiecka, która poinformowała, że zmiany w WPF na lata 2015-2023 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 :
Wprowadzono zadanie pozostałe w wydatkach bieżących – „Odbiór odpadów
komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Budzyń” – okres realizacji – 2015-2017 – wartość – 700.000,- zł.
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 14 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr VII/40/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015-2023 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad p. Zenon Nowicki w tym punkcie przedstawił
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2014 r., przyjęte
Zarządzeniem Nr 1003/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 02.03.2015r. w
sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Budzyń
oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2014 rok.
Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy p. Honorata Lisiecka, która
przystępując do omówienia powyższego sprawozdania przypomniała, że budżet
Gminy na 2014 r. został uchwalony uchwałą Nr XXXII/232/2013 Rady Gminy
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kwotę : 25.306.807,- zł., a po stronie wydatków na kwotę: 27.694.643,- zł.
P. Skarbnik poinformowała, że w ciągu roku budżetowego nastąpiły zmiany
zarówno w dochodach, jak i wydatkach budżetowych. I tak, planowany budżet
po stronie dochodów wzrósł o kwotę 3.948.951,40 tj. o 15,60% i po zmianach
przewidywał dochody w wysokości : 29.255.758,40 zł., natomiast po stronie
wydatków wzrósł o kwotę 2.348.846,40 zł. tj. o 7,82 % i przewidywał
realizację wydatków w wysokości : 30.043.489,40 zł.
Zmiany w budżecie Gminy w stosunku do pierwotnego planu wynikały ze
zmniejszenia i zwiększenia otrzymanych dotacji celowych , subwencji ogólnej
oraz dochodów własnych Gminy.
P. Skarbnik poinformowała, że po uwzględnieniu wszystkich zmian w ciągu
roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 28.751.197,58 zł. tj.
98,28% planowanych dochodów, w tym:
- dochody bieżące – 26.763.927,34 zł. tj. 98,32%
- dochody majątkowe – 1.987.270,24 tj. 97,61 %.
Wykonanie budżetu po stronie dochodów poniżej planu osiągnięto
z następujących tytułów :
- wpływy z różnych opłat – 24,31%,
- wpływy z usług – 66,81%,
- pozostałe odsetki – 71,50%,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 64,40%,
- pozostałe odsetki – 62,60%,
- wpływy z różnych dochodów – 35,50%,
- pozostałe odsetki – 67,10%,
- pozostałe odsetki – 30,62%,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
– 5, 04%,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 46,75%,
- pozostałe odsetki – 66,45%,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł – 33,39%.
P. Skarbnik poinformowała, że dochody z pozostałych tytułów zostały
wykonane w przedziale 80-125%.
W/w poinformowała również, że stan zaległości na koniec 2014 r. stanowi
8,30% wykonanych dochodów i jest to kwota 2.385.395,26 zł., w tym
zabezpieczenia hipoteczne 658.502,68 zł. Ich stan w poszczególnych działach
był następujący :
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wynosił 164.478,05 zł., stan nadpłat – 254,98 zł., w porównaniu do 2013 r.
zaległości wzrosły w tym dziale o 12.426,16 zł.,
- w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – stan
zaległości na koniec roku wynosił 63,75 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
14.161,- 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 357.646,75 zł. ,
nadpłaty 701,02 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 1.158.067,16 zł.,
nadpłata 1.315,02 zł.,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw - stan zaległości na koniec roku wynosił
82.175,96 zł., nadpłata 1.087,56 zł.,
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – stan zaległości na koniec roku
wynosił 4.135,70 zł.,
- w dziale 852 – pomoc społeczna – stan zaległości na koniec roku wynosił :
zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny 479.202,73 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
31.12.2014r. zrealizowano je w wysokości : 28.230.182,59 zł. , co stanowi
93,96% planu, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 22.347.483,45 zł. , co stanowi 95,67 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.882.699,14 zł. , co stanowi 88% planu.
P. Skarbnik poinformowała, że Gmina Budzyń wypracowała nadwyżkę
operacyjną, w wysokości 4.416.443,89 która stanowi różnicę pomiędzy
dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.
W/w poinformowała, że z ogólnej kwoty wydatków - na zadania
inwestycyjne, przy zaplanowanej kwocie 6.684.995,06,- zł. została faktycznie
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wydatków ogółem.
Gmina Budzyń w 2014r. pozyskiwała dodatkowe bezzwrotne środki finansowe
na realizację zadań :
- ze środków z NFOŚiGW,
- ze środków na podstawie porozumień,
- z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- ze środków z Powiatu Chodzieskiego,
- ze środków PROW,
- z dotacji z budżetu państwa na inwestycje,
na łączną kwotę 1.947.179,78 zł., która stanowią 6,90% wydatków.
W tym miejscu p. Skarbnik przypomniała, że w 2014 r. zakres zadań
inwestycyjnych w ramach środków własnych, dofinansowań unijnych oraz
środków wojewódzkich, obejmował między innymi:
- budowę stacji uzdatniania wody w Dziewokluczu,
- termomodernizację 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń,
- dokończenie przebudowy i rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w
Budzyniu,
-dalszą rekultywację komunalnego składowiska odpadów w BudzyniuŁucjanowie,
- budowę i przebudowę dróg i ulic w Budzyniu: Napiecka, Dębowej, Leśnej
i Chodzieskiej,
- budowę siłowni terenowej w Wyszynach
oraz pozostałe zadania inwestycyjne z mniejszym nakładem finansowym,
a także przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych
sołectwach naszej Gminy.
Wójt podsumowując przedstawione sprawozdanie stwierdził, że 2014 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.
Pani Skarbnik następnie szczegółowo omówiła informację o stanie mienia
komunalnego Gminy Budzyń na dzień 31 grudnia 2014 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:
- użytkowanie wieczyste,
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- akcje,
- nieruchomości oddane w zarząd.
3) Zmiany w stanie mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji:
stan na 31.12.2013r.- 102.780.207,28 zł.
stan na 31.12.2014r. -109.640.358,20 zł.
Wzrost stanu mienia komunalnego o 6.860.150,92 zł.
4) Wartości środków poniesionych na utrzymanie bieżące majątku gminy oraz
wydatków inwestycyjnych,
5) Dochodów z majątku gminy uzyskanych w 2014 r. – 362.060,50 zł.
6) Informacji o spłacie i stanie kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeń –
kwota zadłużenia wynosi 4.138.400,- zł.
Na zakończenie w/w omówiła sprawozdanie finansowe Gminy Budzyń za
2014r. 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 2014r.
Po szczegółowym omówieniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Budzyń za 2014 r., które stanowi zał. Nr 15 do protokołu, głos zabrał
Przewodniczący obrad przedstawiając uchwałę Nr SO.-0954/02/15/Pi/2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
16 marca 2015 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Budzyń za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki - w której
wyrażona jest opinia pozytywna o przedstawionych dokumentach.
Uchwała RIO stanowi zał. Nr 16 do protokołu.

Adn.18
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 2014 r. Przewodniczący Komisji poinformował, że opinia została
wydana w oparciu o analizę :
- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014r. wraz z uchwałę Nr SO.0954/02/15/Pi/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
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z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2014 rok wraz z informacją o stanie
mienia Jednostki,
- sprawozdania finansowego wg bilansu na dzień 31 grudnia 2014 r.,
- informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.,
- sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury wg stanu na
dzień 31 grudnia 2014 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 2014 r.
Powyższa opinia została podpisana przez wszystkich członków Komisji
Rewizyjnej i stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
Po przedstawieniu powyższego Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
poinformował, że w konsekwencji wydania pozytywnej opinii o wykonaniu
budżetu Gminy Budzyń za 2014 r. Komisja zawnioskowała do Rady Gminy
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń za 2014 r. poprzez podjęcie
jednogłośnie uchwały Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń
z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Budzyń za 2014r.
Uchwała Komisji stanowi zał. Nr 18 do protokołu.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił uchwałę Nr SO0955/5/13/Pi/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń o udzielenie Wójtowi Gminy Budzyń
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
Regionalna Izba Obrachunkowa orzekła, że wniosek Komisji został należycie
uzasadniony.
Uchwała RIO stanowi zał. Nr 19 do protokołu.
Adn. 19
W tym punkcie Przewodniczący obrad poprosił o dyskusję nad
przedstawionym wcześniej sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Budzyń za 2014r.
W dyskusji udział wzięli :
- Radny p. Józef Kasperczak, który stwierdził, że wprawdzie w 2014r.
przeznaczono mniej środków na inwestycje niż w roku poprzednim, ale i tak
można rok 2014 uznać za bardzo udany, a zrealizowane w gminie inwestycje
świadczą o dobrym gospodarowaniu. Radny ocenił bardzo pozytywnie
wykonanie budżetu za 2014r.
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były bezpośrednio ze zmniejszonymi dochodami
z tytułu podatku od
nieruchomości.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz poinformował, że wiele już lat działa
w Radzie Gminy Budzyń i stwierdza, że jest to kolejny udany rok budżetowy.
Zrealizowany budżet w 2014r. napawa optymizmem i daje nadzieje na podobne
przyszłe lata.
- Radny p. Marian Bedyński stwierdził, że Jego zdaniem realizacja budżetu za
2014r. jest jedną z lepszych na przełomie ostatnich lat. W/w stwierdził, że
radni otrzymali materiały dot. wykonania budżetu za 2014r. i mieli możliwość
szczegółowej ich analizy, również na posiedzeniach Komisji Rady Gminy,
gdzie zaopiniowali go jednogłośnie pozytywnie. W/w stwierdził, że wszystkie
elementy wykonania budżetu za 2014 r. wskazują na pozytywną całość.
- Radny p. Krystian Ograbek poinformował, że jako nowy radny przygląda się,
jak wszystko funkcjonuje od środka i nie stwierdza nieprawidłowości.
- Radny p. Grzegorz Łabój, również nowy radny obecnej kadencji, zwrócił
uwagę na częste zmiany w budżecie gminy, dokonywane w ciągu roku
budżetowego.
- Skarbnik Gminy p. Honorata Lisiecka poinformowała, że każda poprawka
w zapisach budżetu, nie zawsze zależna od gminy, musi wywołać zmianę
w budżecie gminy na dany rok.
- Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki stwierdził, że w Gminie
podejmowane są wszelkie czynności, w celu pozyskiwania dodatkowych
środków na inwestycje, co daje naszemu społeczeństwu gwarancję
prawidłowego rozwoju Gminy Budzyń. W Gminie nie zaciągane są kredyty
komercyjne, 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. Zdaniem radnego, przeprowadzona analiza materiałów daje
jednoznacznie pozytywną opinię o wykonanym budżecie. Przewodniczący
Rady Gminy podsumował swoją wypowiedź stwierdzeniem, że realizacja
tegorocznego budżetu jest godna pochwały.
Adn. 20
Przewodniczący obrad w tym punkcie poinformował, że ponieważ radni
zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2014r., 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 14 radnych.
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w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2014r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 20 do protokołu.
Adn. 21
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 14 radnych.
W wyniku głosowania jawnego radni przyjęli jednogłośnie uchwałę
Nr VII/42/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy Budzyń za 2014r.
Uchwała stanowi zał. Nr 21 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 2014r.
Adn. 22
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Sołtys p. Jan Szejn stwierdził, że również cieszy się z dobrze zrealizowanego
budżetu za 2014r., ale jednocześnie zwraca uwagę na konieczność remontu
drogi przebiegającej przez wieś Wyszynki.
- Radny p. Józef Depta - wnioskował, aby protokoły z Sesji były przekazywane
radnym bezpośrednio na tablety.
Wójt przyjął wniosek do realizacji.
- Radny p. Józef Kasperczak – poinformował, że obecnie uczniowie I klas
Szkoły Podstawowej w Budzyniu odbywają naukę popołudniu i zwrócił się
w związku z tym z propozycją zmiany, aby zamiast małych dzieci na
popołudnie chodziły roczniki klas VI. Radny przypomniał, że po wybudowaniu
Gimnazjum obiecywano, że już takich sytuacji nie będzie.
Wójt stwierdził, że jest to temat do rozważenia.
- Radny p. Józef Kasperczak zwrócił się z prośbą, aby przy rozpatrywaniu
nazewnictwa ulic przez Komisję Statutowo-Samorządową, Prawa i Porządku
Publicznego Rady Gminy zaprosić na to posiedzenie Komisję Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki
przypominając, że przy konstytuowaniu się Komisji Statutowej nie było
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w stanie sprostać sama zadaniom wynikającym z zakresu jej działania. Podobne
zdanie wyraził radny p. Marian Bedyński – członek powyższej Komisji
Wójt Gminy p. Marcin Sokołowski zwrócił uwagę na fakt, że to Komisja
decyduje, kogo zaprosi na swoje posiedzenie.
Adn. 23
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną VII Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Zenon Nowicki - /
Protokołowała:
/-Damiana Jezierska - /

