P R O T O K O Ł Nr XVI / 2016
=====================================
z XVI Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 06 maja 2016r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 15ºº do godz. 1630 .
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
- Skarbnik Gminy
- Radny Powiatowy
- sołtys wsi Brzekiniec
- redaktor „Chodzieżanina”

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Honorata Lisiecka,
- p. Piotr Jankowski,
- p. Ludwik Soloch,
- p. Bożena Wolska.

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 sprawozdań z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2015r. w tym :
- z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
- z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
11. Złożenie sprawozdania na temat oceny zasobów pomocy społecznej w
Gminie Budzyń.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/134/2012 Rady Gminy
Budzyń z dnia 20 września 2012r. w sprawie stałych obwodów
głosowania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzyń w obrębie
miejscowości Podstolice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

-215. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie
pn. ”Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacji stacji
odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Budzyniu”.
II CZĘŚĆ SESJI:
16. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Budzyń za rok
2015 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym
sprawozdaniu oraz sprawozdania finansowego.
17. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy
Budzyń w 2015 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium oraz opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w
przedmiocie absolutorium.
18. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za
2015r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2015r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Budzyń za 2015r.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zakończenie obrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XVI 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.
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W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy przestawiając informację
z realizacji wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2016.
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 21
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 dzisiejszym
posiedzeniu.
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
30 marca 2016r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 8
Następnie głos zabrał Wójt Gminy i również przedstawił informację ze
swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od 30 marca
2016r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 4 do
protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie radni jednogłośnie przyjęli protokół z XV Sesji Rady
Gminy z dnia 30 marca 2016r.

-4Adn. 10
Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił Pełnomocnika Wójta ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień
radnego
p. Kazimierza Cembrowicza o omówienie sprawozdań z realizacji Programów
w ramach działalności Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, za rok 2015.
Pełnomocnik Wójta radny p. Kazimierz Cembrowicz w pierwszej
kolejności przedstawił sprawozdanie Komisji z realizacji Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r. 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 za 2015r., stanowiące zał. Nr 6
do protokołu.
Radny p. Kazimierz Cembrowicz, poinformował, że przedstawione Programy
zostały omówione i przyjęte przez radnych na ostatnim posiedzeniu Komisji
Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń,
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. 11
Przewodniczący obrad poprosił w tym punkcie o przedstawienie oceny
zasobów pomocy społecznej w gminie Budzyń za 2015r.
Głos zabrał Wójt Gminy przedstawiając informację z oceny zasobów
pomocy społecznej w gminie Budzyń za 2015r. W/w stwierdził, że jest to
zbiorcza informacja z zakresu pomocy społecznej przedstawiona w liczbach.
Zawiera ona dane o infrastrukturze, kadrze, organizacjach pozarządowych
i nakładach finansowych na zadania pomocy społecznej w Gminie Budzyń bez
względu na podmiot je finansujący i realizujący. Na podstawie analizy danych
zawartych w ocenie zasobów dot. sytuacji demograficznej i społecznej naszej
gminy nie odnotowano znaczących zmian. Sytuacja jest ustabilizowana i nie
występują żadne wartości znacznie wzrostowe czy malejące.
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
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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.
Radni bez uwag przyjęli przedstawioną ocenę zasobów pomocy
społecznej w Gminie Budzyń za rok 2015, która stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad w tym punkcie przedstawił pierwszy projekt
uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/134/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia
20 września 2012r. w sprawie stałych obwodów głosowania.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, przypominając, że
na terenie Budzynia zostały utworzone nowe ulice, które należy dopisać do
stałych obwodów głosowania. Fakt ten powoduje konieczność zmiany
dotychczasowej Uchwałę Nr XXI/134/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia
20 września 2012r. w sprawie stałych obwodów głosowania. Proponowana
zmiana uchwały następuje poprzez dopisanie do granic obwodu nr 2 nowo
powstałych ulic Budzynia, porządkując tym samym stan faktyczny.
Radni 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 XVI/116/2016 Rady Gminy Budzyń zmieniającą Uchwałę Nr
XXI/134/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 20 września 2012r. w sprawie
stałych obwodów głosowania – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Podstolice.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń p. Józef Kasperczak.
W/w poinformował, że powyższy plan ma na celu umożliwienie realizacji
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Podstolicach, na terenach
wykorzystywanych obecnie jako tereny rolnicze.
Przewodniczący Komisji poinformował, że przed podjęciem niniejszej uchwały
wykonane zostały analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia
planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium,
przygotowane zostały materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustalono
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rozpoczęcie procedury planistycznej, a w efekcie końcowym uchwalenie planu
miejscowego, który pozwoli na realizację zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, w miejscowości Podstolice, na obszarze wskazanym
w załączniku do uchwały.
Przewodniczący Komisji poinformował, że powyższy projekt uchwały został
również omówiony na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał jednogłośną
akceptację radnych.
Radni 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 XVI/117/2016 Rady Gminy Budzyń w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Podstolice – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata
Lisiecka, informując o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy
wprowadzić do budżetu Gminy na 2016 r. W/w poinformowała, że wpłynęły
na to następujące fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2016r. w kwocie: 352.090,- zł
z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego w 2016r.
W budżecie Gminy Budzyń ujęta została kwota w wysokości 335.385,- zł,
w związku z czym dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 16.705,- zł.
- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 102.500,- zł na
dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych
o szer. 4 m.
- W związku z realizacją zadań własnych :
- zwiększono dochody własne o kwotę 197.250.- zł z następujących tytułów:
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.065,- zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.700,- zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości – 30.000,- zł,
- wpływy z usług – 2.000,- zł,
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3.485,- zł,
- wpływy z opłaty planistycznej – 2.000,- zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 5.000,- zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 148.000,- zł,
- darowizny – 4.000,- zł,
- zwiększono przychody budżetu o kwotę 530.000,- zł z tytułu wolnych
środków,
- zmniejszono przychody budżetu o kwotę 538.000,- zł z tytułu planowanych
do zaciągnięcia kredytów,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10.000,- zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego – 20.000,- zł,
- urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) – zakup wyposażenia do
nowego budynku Urzędu Gminy – 200.000,- zł,
- szkoły podstawowe – 47.000,- zł,
- przedszkola – 1.716,- zł,
- domy pomocy społecznej – 4.650,- zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 4.084,- zł,
- kultura fizyczna – pozostała działalność – 4.300,- 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 w budżecie Gminy na 2016 r. o kwotę 316.455,- zł,
w wyniku czego dochody Gminy ogółem wynoszą: 30.332.885,10 zł,
oraz zwiększa się wydatki o kwotę 308.455,- zł , w wyniku czego wydatki
budżetu ogółem wynoszą: 31.593.918,34 zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie
zmiany uchwały
budżetowej gminy Budzyń na 2016r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni w tej części Sesji projekt
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
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w budżecie Gminy Budzyń na rok 2016 planowane jest zadanie inwestycyjne
pod nazwą : „Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja
stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Budzyniu”. Aby można
było wykonać zaplanowane zadanie, niezbędne jest uzyskanie dodatkowych
środków w formie pożyczki długoterminowej, do kwoty 500.000,- zł. Środki te
pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu. Wójt Gminy poinformował, że spłata pożyczki nastąpi
z dochodów własnych Gminy, a odsetki od udzielonej pożyczki regulowane
będą na bieżąco. Powyższe zadanie inwestycyjne już jest realizowane przez
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu. Zdaniem Wójta Gminy
podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Radni 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 XVI/119/2016 Rady Gminy Budzyń w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Przewodniczący obrad poinformował, że rozpocznie się teraz II część obrad
związana z przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Budzyń za
2015r.
Adn. 16
Przewodniczący obrad p. Zenon Nowicki w tym punkcie przedstawił
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2015 r., przyjęte
Zarządzeniem Nr 1118/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 03.03.2016r. w
sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Budzyń
oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2015 rok.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy Budzyń, który, podsumowując
przedstawione sprawozdanie stwierdził, że 2015 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.
Skarbnik Gminy 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 2015r.
Po szczegółowym zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Budzyń za 2015 r., które stanowi zał. Nr 12 do protokołu, głos
zabrał Przewodniczący obrad przedstawiając uchwałę Nr SO.0954/1/15/Pi/2016
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17 marca 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Budzyń za 2015 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.
Adn.17
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 za 2015 r.
W/w przypomniał, że budżet Gminy na 2015 r. został uchwalony uchwałą
Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014r. W przedstawionej
opinii Przewodniczący Komisji poinformował, że budżet Gminy został
skalkulowany po stronie dochodów na kwotę : 25.278.188,- zł, a po stronie
wydatków na kwotę: 27.145.976,22 zł.
Deficyt budżetu wynosił
1.867.788,22 zł.
W ciągu roku budżetowego nastąpiły zmiany zarówno w dochodach, jak
i wydatkach budżetowych. I tak, planowany budżet po stronie dochodów wzrósł
o kwotę 4.145.639,27 zł tj. o 16,40 % i po zmianach przewidywał dochody
w wysokości : 29.423.827,27 zł, natomiast po stronie wydatków wzrósł o kwotę
3.197.234,27 zł tj. o 11,78 % i przewidywał realizację wydatków w wysokości :
30.343.210,49 zł. Deficyt budżetu na 31.12.2015r. wynosi 919.383,22 zł.
Zmiany w budżecie Gminy w stosunku do pierwotnego planu wynikały ze
zmniejszenia i zwiększenia otrzymanych dotacji celowych , subwencji ogólnej
oraz dochodów własnych Gminy.
Przewodniczący Komisji poinformował, że po uwzględnieniu wszystkich zmian
w ciągu roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości
28.943.662,22zł tj. 98,37% planowanych dochodów, w tym:
- dochody bieżące – 26.462.749,43 zł, tj. 98,30%
- dochody majątkowe – 2.480.912,79 zł, tj. 99,12 %.
Z kilku tytułów stwierdza się znaczące przekroczenie wykonania dochodów,
natomiast słabe wykonanie dochodów stwierdza się z następujących tytułów:
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł – 0%,
- wpływy z różnych dochodów- 45%,
- wpływy z różnych opłat – 66,50%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 39,50%,
- wpływy z różnych dochodów – 40%,
- pozostałe odsetki – 37,95%.

- 10 W pozostałych rodzajach wpływy zostały zrealizowane w przedziale 75% do
125%.
Następnie w przedstawionej opinii p. Bedyński poinformował, że stan zaległości
na koniec 2015 r. to kwota 2.252.536,56 zł , co stanowi 7,78% wykonanych
dochodów. Struktura zaległości na 31.12.2015r. przedstawia się następująco:
- podatek od nieruchomości – to kwota 1.045.038,33 zł, co stanowi 46,39%
zaległości,
- należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
należne jednostkom samorządu terytorialnego, zaliczki i fundusz alimentacyjny
- to kwota 882.547,69 zł , co stanowi 39,18% zaległości,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – to kwota 114.170,49 zł,
co stanowi 5,07 % zaległości,
- odsetki – to kwota 52.869,19 zł, co stanowi 2,35% zaległości,
- podatek rolny – to kwota 52.421,80 zł, co stanowi 2,33 % zaległości,
- wpływy z czynszu regulowanego za budynki komunalne – to kwota
36.217,60 zł, co stanowi 1,61% zaległości,
- pozostałe dochody – to kwota 29.319,71 zł, co stanowi 1,30% zaległości,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości – to kwota 25.427,25 zł, co stanowi 1,15%
zaległości,
- podatek w formie karty podatkowej – to kwota 14.524,50 zł, co stanowi 0,64%
zaległości.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że na wszystkie zaległości
wystawiane są upomnienia. W przypadku ich nieskuteczności, powstałe
zaległości objęte są tytułami wykonawczymi, kierowanymi do Urzędów
Skarbowych.
Gmina Budzyń w 2015r. pozyskiwała dodatkowe bezzwrotne środki finansowe
na realizację zadań :
- 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 2.267.415,41 zł, która stanowią 7,92% wydatków.
Następnie Przewodniczący Komisji w przedstawionej opinii poinformował na
temat wydatków, które na dzień 31.12.2015r. zrealizowano w wysokości :
28.636.500,20 zł. , co stanowi 94,38% planu, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 22.924.666,02 zł, co stanowi 95,08 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.711.834,18 zł, co stanowi 91,68% planu.
Gmina Budzyń wypracowała nadwyżkę operacyjną, w wysokości
3.538.083,41zł, która stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a
wydatkami bieżącymi.

- 11 Z ogólnej kwoty wydatków - na zadania inwestycyjne, przy zaplanowanej
kwocie 6.231.664,48 zł została faktycznie zrealizowana kwota 5.711.834,18 zł,
co stanowi 19,95 % wykonanych wydatków ogółem.
Komisja dokonała kontroli i sprawdzenia wydatków majątkowych w dziale:
- 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –„Budowa świetlicy wiejskiej
z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym we wsi Ostrówki”,
- 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –„Budowa świetlicy wiejskiej
z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym we wsi Podstolice” i nie
wniosła uwag.
Następnie Przewodniczący Komisji w przedstawionej opinii poinformował na
temat stanu mienia komunalnego Gminy Budzyń na dzień 31 grudnia 2015 r.
stanowiącego integralną część sprawozdania.
I tak zmiany w stanie mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej
informacji:
stan na 31.12.2014r. - 109.640.358,20 zł,
stan na 31.12.2015r. – 113.588.434,55 zł.
Nastąpił wzrost stanu mienia komunalnego o 3.948.076,35 zł.
Gmina posiada zobowiązania w wysokości 4.868.528,50 zł, w tym kredyty
i pożyczki w kwocie 3.627.988,22 zł.
Wskaźnik zadłużenia budżetu do dochodów wykonanych obliczony za 2015r.
wynosi ogółem 12,53%.
Na zakończenie w/w w przedstawionej opinii poinformował, że Komisja
zapoznała się ze sprawozdaniami finansowymi Gminy Budzyń za 2015r.
składającymi się z :
- bilansu z wykonania budżetu Gminy Budzyń,
- łącznego bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu
budżetowego,
- łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki,
- łącznego zestawienia rachunku zysków i strat jednostki.
Komisja dokonała porównania danych wykazanych w bilansie z danymi
z przedłożonej ewidencji księgowej, nie wnosząc uwag i zastrzeżeń.
Przewodniczący Komisji poinformował, że opinia została wydana
w oparciu o analizę :
- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015r. wraz z uchwałę Nr SO.0954/1/15/Pi/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2015 rok wraz z informacją o stanie
mienia Jednostki,
- sprawozdania finansowego wg bilansu na dzień 31 grudnia 2015 r.,
- informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.,
- sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury wg stanu na
dzień 31 grudnia 2015 r.

- 12 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 za 2015 r.
Powyższa opinia została podpisana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu
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 za 2015 r. Komisja zawnioskowała do Rady Gminy
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń za 2015 r. poprzez podjęcie
jednogłośnie uchwały Nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń
z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Budzyń za 2015r.
Uchwała Komisji stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił
uchwałę Nr SO0955/5/15/Pi/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń o udzielenie Wójtowi Gminy Budzyń
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
Regionalna Izba Obrachunkowa orzekła, że wniosek Komisji został należycie
uzasadniony.
Uchwała RIO stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Adn. 18
W tym punkcie Przewodniczący obrad poprosił o dyskusję nad
przedstawionym wcześniej sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Budzyń za 2015r.
W dyskusji udział wzięli :
- Radny p. Józef Kasperczak, który podsumował przedstawione sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2015r., stwierdzając, że ocenia je
pozytywnie, z pewnym zastrzeżeniem odnośnie realizacji wydatków
majątkowych, zrealizowanych w mniejszym zakresie niż planowano.
Wójt Gminy w tym miejscu wyjaśnił, że przy procesach inwestycyjnych
niektórych spraw nie można było do końca przewidzieć, co skutkowało
koniecznością przesunięcia realizacji zadań na rok przyszły i tym samym
zmniejszeniem realizacji planu.
- Radny p. Marian Bedyński ocenił realizację budżetu Gminy Budzyń za 2015r.
za jedną z lepszych zamknięć budżetu na przełomie ostatnich lat.
W/w przypomniał, że radni otrzymując materiały dot. wykonania budżetu za
2015r. mieli możliwość szczegółowej ich analizy, również na posiedzeniach
Komisji Rady Gminy, gdzie zaopiniowali go jednogłośnie pozytywnie.

- 13 W/w stwierdził, że wszystkie elementy wykonania budżetu za 2015 r. wskazują
na pozytywną całość.
- Radny p. Wacław Pasch ocenił realizację budżetu Gminy Budzyń za 2015r.
pozytywnie stwierdzając, że jest to kolejny udany rok budżetowy. Zrealizowany
budżet w 2015r. napawa optymizmem i daje nadzieje na podobne przyszłe lata.
- 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. 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. 19
Przewodniczący obrad w tym punkcie poinformował, że ponieważ radni
zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2015r., w związku z tym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, należy przegłosować uchwałę zatwierdzającą
powyższe sprawozdania.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku glosowania podjęto uchwałę Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2015r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
Adn. 20
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 15 radnych.
W wyniku głosowania jawnego radni przyjęli jednogłośnie uchwałę
Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Budzyń w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy Budzyń za 2015r.
Uchwała stanowi zał. Nr 18 do protokołu.

- 14 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 2015r.
Adn. 21
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- P. Piotr Jankowski podsumował temat pozyskiwania przez Gminę Budzyń
unijnych dotacji, stwierdzając, że wszystkie pozyskane środki było
odpowiednio wydatkowane.
- Przewodniczący obrad przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Gminy lub
zostały przekazane przez Wójta Gminy do rozpatrzenia przez Radę Gminy:
- Pismo Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
„Przebudzone Nadzieje” z Chodzieży, w sprawie wsparcia finansowego przy
utworzeniu warsztatu terapii zajęciowej. Postanowiono przekazać pismo do
rozpatrzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki
Rady Gminy Budzyń.
Pismo to stanowi zał. Nr 19 do protokołu.
- Wniosek p.p. Elżbiety i Stanisława Krzyścin z Kąkolewic, w sprawie zmiany
przeznaczenia działki nr 23/2 o pow. 2 ha, położonej w Kąkolewicach.
Postanowiono przekazać wniosek do rozpatrzenia Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń.
Pismo to stanowi zał. Nr 20 do protokołu.
- Apel Rady Gminy Dobrzyń Wielki w sprawie podjęcia starań zmierzających
do zmiany przepisów ustawy o samorządzie gminnym, w zakresie regulującym
podstawy prawne do zmian granic gmin. Nie podjęto postanowień w tej
sprawie.
Pismo to stanowi zał. Nr 21 do protokołu.
- Komendant Gminny OSP Budzyń p. Ludwik Soloch w imieniu Zarządu OSP
pogratulował Wójtowi uzyskania absolutorium za 2015r. i stwierdził, że
budująca jest atmosfera, która panuje podczas Sesji Rady Gminy Budzyń.
Adn. 22
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XVI Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
(-Zenon Nowicki-)
Protokołowała
(- Damiana Jezierska-)

