P R O T O K O Ł Nr II/2018
=====================================
z II Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2018 r.
w sali narad Urzędu Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A w Budzyniu - od
godz. 1400 do godz. 1530.
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 Budzyń
- p. Marcin Sokołowski,
- Z-ca Wójta Gminy Budzyń
- p. Piotr Jankowski,
- Sekretarz Gminy Budzyń
- p. Ewa Kasperczak,
- Skarbnik Gminy Budzyń
- p. Honorata Lisiecka,
- sołtys wsi Brzekiniec
- p. Ludwik Soloch,
- pracownik Urzędu Gminy, Informatyk
- p. Rafał Jończy.
------------------------------------------------------------------------------------------------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 ustanowienia Gminnego wieloletniego
programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu
udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 – 2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Budzyń z
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3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2019 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Budzyń.
17. Informacja w sprawie weryfikacji wniosków sołectw w sprawie
zaplanowania przedsięwzięć w budżecie Gminy Budzyń na 2019 r. ze
środków sołeckich w ramach funduszu sołeckiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2018-2023.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2019-2024.
21. Uchwalenie budżetu Gminy Budzyń na 2019 r.
22. Wolne głosy i informacje.
23. Zakończenie obrad.
-------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
II Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki, który powitał radnych oraz
zaproszonych gości, informując na wstępie, że obrady są transmitowane
i nagrywane, do udostępnienia na stronie Gminy Budzyń.
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 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 nie zgłoszono wniosków na piśmie, które
wymagałyby przekazania do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Budzyń.
Informacja ta stanowi zał. Nr 2 do protokołu.
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W tym punkcie Przewodniczący obrad poinformował, że od ostatniej Sesji
Rady Gminy Budzyń nie zgłoszono na piśmie i nie przekazano na ręce
Przewodniczącego Rady Gminy wniosków lub interpelacji, które wymagałyby
przekazania na stronę BIP Gminy Budzyń.
Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych chciałby
na Sesji zgłosić na piśmie wnioski lub interpelacje.
Radni nie zgłosili wniosków i interpelacji.
Adn. 6
W tym punkcie Przewodniczący obrad przypomniał, że na ostatniej Sesji
Rady Gminy podjętych zostało 5 uchwał. Radni zapoznali się z informacją
o realizacji powyższych uchwał w materiałach otrzymanych przed Sesją,
w związku z czym nie została ona przedstawiona podczas obrad Sesji.
Do powyższej 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
19 listopada 2018 r.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.
Adn. 8
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który również przedstawił informację
ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 4 do
protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie
protokołu z I Sesji Rady Gminy Budzyń, z dnia 19 listopada 2018 r., głosując
za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania oraz jednocześnie poprzez
podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowaniu
przyjęto protokół z I Sesji Rady Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
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Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
ustanowienia Gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który
poinformował, że dotychczasowa uchwała Rady Gminy Budzyń z 2014 r.
dotycząca wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 staje się nieaktualna, ze
względu na ustanowienie przez Radę Ministrów nowego wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. Aby
dzieci i młodzież z terenu naszej Gminy mogli skorzystać ze środków na pomoc
w zakresie dożywiania, zgodnie z obowiązującymi warunkami, należy
dostosować program w zakresie dożywiania do nowych przepisów prawa,
obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., poprzez podjęcie powyższej
uchwały. Wójt Gminy stwierdził, że w związku z powyższym celowe jest, aby
dotychczasowa uchwała z 2014 r. straciła moc prawną.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr II/6/2018 Rady Gminy Budzyń
w sprawie ustanowienia Gminnego wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 –
jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
podobnie jak poprzednio omawiany temat wcześniejsza uchwała Rady Gminy
Budzyń w powyższej sprawie staje się nieaktualna, ze względu na ustanowienie
uchwałą Rady Ministrów nowego wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, który będzie obowiązywał od
1 stycznia 2019 r. Wskazana uchwała Rady Ministrów przewiduje odstąpienie
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przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego objętych wsparciem
w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Wójt Gminy stwierdził, że aby osoby spełniające warunki uzyskiwania pomocy
w zakresie dożywiania mogły skorzystać z zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania, ujętych w nowym programie, konieczne jest dostosowanie
uchwały do nowych przepisów prawa, co skutkuje koniecznością podjęcia
niniejszej uchwały. Jest również celowe, aby dotychczasowa uchwała
w powyższej sprawie z 2014 r. straciła moc prawną.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr II/7/2018 Rady Gminy Budzyń
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla
osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023 – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił trzeci z kolei projekt uchwały
dotyczącej pomocy w zakresie dożywiania - w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że jest to
trzecia z kolei uchwała powiązana z dwiema poprzednimi, a dotycząca zmiany
programu pomocy państwa w zakresie dożywiania i związanej z tym
konieczności dostosowania dotychczasowej uchwały w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego do nowych przepisów prawa.
Wójt Gminy stwierdził, że wszystkie trzy omówione dzisiaj uchwały są ze sobą
spójne, w związku z czym wskazane jest podjęcie również niniejszej uchwały
oraz celowe jest, aby dotychczasowa uchwała w powyższej sprawie z 2014 r.
straciła moc prawną.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
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Budzyń w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia
wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu
i w szkole” na lata 2019-2023 – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, informując, że w celu realizacji
zadań własnych gminy, związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od
alkoholu, jak co roku Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii p. Edyta Radwańska przygotowała Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na przyszły
rok, który zostaje dzisiaj przedstawiony do uchwalenia.
W/w przypomniał, że powyższy Program został szczegółowo omówiony przez
Pełnomocnika Wójta podczas posiedzenia Komisji Rady Gminy omawiających
projekt budżetu na 2019 r.
W/w poinformował, że Program ten jest integralną częścią budżetu na rok
przyszły, a środki na jego realizację pozyskiwane są z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr II/9/2018 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2019 – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 –
2020.
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przeciwdziałanie narkomanii stanowi zadanie własne gminy.
Wójt Gminy poinformował, że w celu realizacji tego zadania wynikającego
z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Pełnomocnik Wójta przygotowuje na
okres dwóch lat Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, który zostaje
dzisiaj przedstawiony do uchwalenia. Cele i zadania zawarte w Programie
wiążą się z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. W/w przypomniał, że powyższy Program wraz z Program
omawianym w poprzednim punkcie, został szczegółowo omówiony przez
Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii p. Edytę Radwańską podczas posiedzenia Komisji Rady Gminy,
omawiających projekt budżetu na 2019 r.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr II/10/2018 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2019 – 2020 – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy p. Ewa
Kasperczak informując, że zgodnie z art. 5 ustawy o działalności pożytku
publicznego jednostki samorządu terytorialnego realizują działalność w sferze
zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.
Sekretarz Gminy poinformowała, że obowiązek uchwalania rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi wynika z w/w ustawy. Program ten
stanowi podstawę do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na
wykonywanie zadań Gminy, które mają być powierzone organizacjom do
realizacji.
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z procedurą przeprowadzono konsultacje społeczne, na podstawie Zarządzenia
Nr 86/2018 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 października 2018 r. Miały one na
celu wyrażenie opinii o projekcie „Programu na rok 2019”, w formie pisemnej,
poprzez zamieszczenie projektu „Programu” w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Gminy Budzyń oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Budzyń. Termin rozpoczęcia konsultacji wyznaczono na
dzień 07 listopada 2018 r., a termin zakończenia na dzień 27 listopada 2018 r.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga dotycząca
konsultowanego projektu uchwały.
Powyższe Zarządzenie Wójta Gminy Budzyń oraz protokół z przeprowadzonych
konsultacji stanowią zał. Nr 10 do protokołu.
Po omówieniu powyższego projektu uchwały Wójt Gminy przypomniał,
że przy prowadzeniu prac nad projektem budżetu na 2019 r. Komisje łączone
Rady Gminy Budzyń również zajmowały się omawianiem powyższego projektu
uchwały, opiniując go jednogłośnie pozytywnie.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie. Przystąpiono do
głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania oraz
jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr II/11/2018 Rady Gminy
Budzyń w sprawie Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019
rok – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Budzyń.
Przewodniczący obrad przypomniał, że temat był omawiany na posiedzeniu
Komisji Rady Gminy, gdzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano propozycję
wynagrodzenia Wójta Gminy Budzyń, w wysokości zawartej w dzisiejszym
projekcie uchwały. Przewodniczący obrad przypomniał, że wynagrodzenie
Wójta przypisane jest tylko na daną kadencję, w związku z czym wybranemu na
kolejną kadencję Wójtowi Gminy Budzyń p. Marcinowi Sokołowskiemu należy
ustalić nowe wynagrodzenie. Przewodniczący obrad stwierdził, że proponowane
wynagrodzenie jest zgodne z przepisami prawa.
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adresem wynagrodzenia Wójta, jeszcze zanim zostało ono uchwalone.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie. Przystąpiono do
głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania oraz
jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr II/12/2018 Rady Gminy
Budzyń w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Budzyń–
jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny punkt obrad dot. informacji
w sprawie weryfikacji wniosków sołectw Gminy Budzyń w sprawie
zaplanowania przedsięwzięć w budżecie Gminy Budzyń na rok 2019,
ze środków sołeckich w ramach funduszu sołeckiego.
Do omówienia tego dokumentu przystąpił Wójt Gminy, który przedstawił
wysokość funduszu sołeckiego, przypadającą na poszczególne sołectwa
w 2019 r. oraz nazwę zadania i zaplanowaną kwotę na jego realizację
w poszczególnym sołectwie. W/w poinformował, że łączna kwota należna dla
wszystkich sołectw w Gminie Budzyń na 2019 r. wynosi 308.095,29 zł.
Wójt Gminy poinformował, że w wyniku analizy, wszystkie planowane zadania
spełniają wymogi określone w przepisach ustawy o funduszu sołeckim
i w związku z tym wszystkie zostały przyjęte do realizacji w 2019 r.
Na zakończenie omawiania powyższego tematu Wójt Gminy
przypomniał, że ustawa o funduszu sołeckim stanowi, że środki z funduszu
sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami
własnymi Gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze
strategią rozwoju Gminy. W/w dodał, że obecnie ustawa o funduszu sołeckim
daje możliwość dokonania w ciągu roku zmian w zaplanowanych w danym
sołectwie przedsięwzięciach.
Powyższy dokument stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy z projektów uchwał
budżetowych na dzisiejszej Sesji, w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Budzyń na 2018 rok.

- 10 Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy, informując
o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy jeszcze wprowadzić do
budżetu Gminy na 2018 r. W/w poinformowała, że wpłynęły na to następujące
fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Ministra Finansów zawiadomienie o przyznaniu
środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 2.943,-zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw
dla nauczycieli zwalnianych w trybie ustaw oświatowych, a także
przechodzących na emeryturę.
- Gmina Budzyń podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim na realizację
zadania „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018”.
Zgodnie z umową zostały przyznane środki finansowe z Funduszu Pracy
w kwocie 4.762,- zł.
- Gmina Budzyń pozyskała środki w wysokości 948.913,- zł na realizację
operacji „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej
w sołectwie Sokołowo Budzyńskie” – refundacja w ramach PROW 2014-2020.
- W związku z realizacją zadań własnych:
zwiększono dochody własne o kwotę 8.020,- zł z następujących tytułów:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.250,- zł,
- wpływy z darowizn – 2.680,- zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –
4.090,- zł,
zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność –
7.400,- zł,
zwiększono rozchody budżetu o kwotę 949.533,- zł z tytułu spłaty pożyczki
otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
W/w poinformowała, że dokonuje się zmian w planie wydatków
polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami
i paragrafami.
Na zakończenie Skarbnik Gminy poinformowała, że w wyniku
przedstawionych zmian zwiększa się dochody w budżecie Gminy na 2018 r.
o kwotę 964.638,-zł, w wyniku czego łączną kwotę dochodów budżetu Gminy
na 2018 r. ustala się w wysokości 47.347.190,39 zł, oraz zwiększa się wydatki
w budżecie gminy na 2018 r. o kwotę 15.105,- zł, w wyniku czego ustala się
łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 r. w wysokości 48.343.327,63 zł. Pani
Skarbnik poinformowała, że w wyniku przedstawionych zmian zmniejsza się
deficyt budżetu o kwotę 949.533,- zł i ustala na kwotę 996.137,24 zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie. Przystąpiono do

- 11 głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania oraz
jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr II/13/2018 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2018 rok –
jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały budżetowej
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata
2018-2023.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówiła
Skarbnik
Gminy,
która poinformowała, że zmiany w WPF na lata 2018-2023 znajdują się
w zapisach podjętej w dniu dzisiejszym uchwały budżetowej.
Następnie W/w poinformowała, z czego wynika konieczność zmian w WPF na
2018 r. :
1) Zwiększono rozchody budżetu w roku 2018 o kwotę 949.533,- zł z tytułu
spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale Budżetowej.
3) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów
w latach następnych do wysokości przyjętych w wieloletniej prognozie
finansowej na lata 2019-2024.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie. Przystąpiono do
głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania oraz
jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr II/14/2018 Rady Gminy Budzyń
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata
2018-2023– jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały, która
wraz z projektem budżetu na 2019 r. jest najważniejszą pozycją dzisiejszych
obrad, tj.: projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2019-2024.

- 12 Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy, która przypomniała, że zgodnie
z ustawą o finansach publicznych, od 2011r. 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 2024.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w gminie Budzyń nie ma zagrożeń,
odnośnie nie spełnienia wskaźników zadłużenia.
Skarbnik Gminy poinformowała, że skorygowano pierwotny projekt uchwały,
dostosowując go do dzisiejszej zmiany w uchwale budżetowej na 2018 r.,
poprzez wykreślenie pozycji „Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy
Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie”, w wysokości
948.913,- zł, na którą pozyskano środki jeszcze w 2018 r.
Następnie Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła poszczególne załączniki do
projektu uchwały , tj. :
- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Budzyń, a w niej dochody i wydatki
bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób
finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób
sfinansowania spłaty długu,
- wykaz wieloletnich przedsięwzięć i opis przyjętych wartości do WPF Gminy
Budzyń na lata 2019-2024.
Po omówieniu przez Skarbnika Gminy 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 16 do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń
na lata 2019-2022, która omawiana była
szczegółowo na poszczególnych posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący obrad poinformował, że odzwierciedleniem tego jest wydanie
pozytywnej opinii o WPF przez poszczególne Komisje Rady Gminy Budzyń, co
zostanie przedstawione przy omawianiu następnego punktu obrad dot. projektu
uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2019 rok.
Radni, po wysłuchaniu wszystkich niezbędnych informacji, dotyczących
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 20192024 nie zgłosili uwag, w związku z czym Przewodniczący obrad poprosił o jej
przegłosowanie. Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego
systemu głosowania oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu
brało udział 15 radnych.

- 13 W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr II/15/2018 Rady Gminy
Budzyń w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Budzyń na lata 2019-2024 – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
Adn. 21
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni i najważniejszy wraz
z poprzednią uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2019-2024 punkt dzisiejszych obrad tj. projekt uchwały
budżetowej Gminy Budzyń na 2019 rok.
Aby zachować prawidłowe procedury przy uchwalaniu budżetu
Przewodniczący obrad przywołał tekst § 7 Uchwały Nr XXXIV/299/2010 Rady
Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej Gminy Budzyń, zawierający kolejność czynności
niezbędnych do podjęcia uchwały budżetowej.
Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy, która zgodnie z powołaną wyżej
uchwałą, przystąpiła do omówienia projektu uchwały budżetowej na 2019 r.,
przypominając jednocześnie, że zgodnie z procedurą radni otrzymali materiały
dotyczące projektu budżetu na 14 dni przed dzisiejszą Sesją i szczegółowo
zapoznawali się z nimi na posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Pani Skarbnik poinformowała, że ustalono łączną kwotę dochodów i wydatków
budżetu na 2019 r., składających się z dochodów i wydatków bieżących oraz
dochodów i wydatków majątkowych, w następującej wysokości:
- łączna kwota dochodów to 42.370.155,75 zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości 40.933.715,75 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.436.440,- zł,
- łączna kwota wydatków to 45.170.002,81 zł,
wydatki bieżące w wysokości 32.915.857,54 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 12.254.145,27 zł.
W/w poinformowała, że ustalono deficyt budżetu w kwocie 2.799.847,06 zł,
który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek
i kredytów, i określono łączną kwotę planowanych przychodów, w wysokości
3.496.000,- zł oraz rozchodów w kwocie 696.152,94 zł.
Pani Skarbnik poinformowała, że zostały utworzone dwie rezerwy tj.:
- celowa w kwocie 100.000,- zł, na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego,
- ogólna, w kwocie 105.000,- zł.
W/w poinformowała, że ustalony został wykaz zadań majątkowych, zawarty
w załączniku Nr 4 do projektu uchwały.

- 14 Również Skarbnik Gminy zawiadomiła, że ustalono plan przychodów
i wydatków zakładu budżetowego, dla którego udziela się dotacji celowych na
inwestycje, w kwocie 750.000,- zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie
następujących zadań:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dziewoklucz”,
- „Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej przy os. Piaski Budzyń”.
W/w poinformowała, że w projekcie uchwały ustalono również:
- plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu
sołeckiego w podziale na sołectwa,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
w kwocie 165.000,- zł oraz wydatki w tej samej kwocie na realizację zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiazywania problemów
alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii,
- dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
- dotacje i wydatki bieżące związane z realizacją własnych zadań gminy,
w kwocie 431.607,- zł,
- dotacje i wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządowymi,
w kwocie 14.000,- zł,
- dotacje udzielane z budżetu gminy:
dla jednostek sektora finansów publicznych
- bieżące w wysokości 1.767.800,- zł,
- majątkowe w wysokości 750.000,- zł,
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- bieżące w wysokości 911.106,35,- zł,
- majątkowe w wysokości 200.000,- zł,
- limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
4.796.000,- zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu w kwocie 1.300.000,- zł.
Skarbnik Gminy poinformowała, że przedstawione ustalenia zapisane są
szczegółowo w załącznikach od nr 1 do 12 do projektu uchwały.
Po omówieniu przez Skarbnika Gminy projektu budżetu Gminy Budzyń
na 2019 r. również głos w tym temacie zabrał Wójt Gminy. W/w stwierdził, że
prawdopodobnie
uchwała budżetowa po jej przyjęciu będzie jeszcze
wielokrotnie w ciągu roku zmieniana, lecz w dniu dzisiejszym wytyczony jest
pewien kierunek działania, poprzez zaplanowane inwestycje i zobowiązania.
W/w dodał, że Jego zdaniem projekt budżetu zawiera wszystkie najważniejsze
pozycje, które w 2019 r. należy zrealizować.

- 15 Radni nie wnieśli uwag do omawianego projektu budżetu Gminy Budzyń na
2019 r.
Następnie Przewodniczący obrad przystąpił 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 w/w przedstawił
uchwały Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu tj.:
- Uchwałę Nr SO.0952/5/15/Pi/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu, z dnia 23 listopada 2018 r., w sprawie opinii
o projekcie uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2019 rok, która jest opinią
pozytywną. Uchwała ta stanowi zał. Nr 18 do protokołu.
- Uchwałę Nr SO.0951/32/D/15/Pi/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu, z dnia 23 listopada 2018 r., w sprawie opinii
o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały
budżetowej Gminy Budzyń na 2019 rok, która jest opinią pozytywną. Uchwała
ta stanowi zał. Nr 19 do protokołu.
W następnej kolejności w/w poprosił Przewodniczących poszczególnych
Komisji Rady Gminy Budzyń o przedstawienie opinii w powyższej sprawie.
I tak opinie przedstawili:
- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń radna p. Izabela
Jenczyk, poinformowała, że powyższa Komisja wydała pozytywną opinię
o projekcie budżetu Gminy Budzyń na 2019 r. oraz o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2019-2024,
- Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Budzyń
radny p. Sławomir Binert, poinformował, że powyższa Komisja wydała
pozytywną opinię o projekcie budżetu Gminy Budzyń na 2019 r. oraz
o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2019-2024,
- Przewodniczący Komisji Statutowo-Samorządowej, Prawa i Porządku
Publicznego Rady Gminy Budzyń radny p. Andrzej Czerwoniec, poinformował,
że powyższa Komisja wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu Gminy
Budzyń na 2019 r. oraz o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na
lata 2019-2024,
- Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu
i Turystyki Rady Gminy Budzyń radny p. Mariusz Ajchsztet, poinformował, że
powyższa Komisja wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu Gminy
Budzyń na 2019 r. oraz o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na
lata 2019-2024,
Powyższe opinie stanowią odpowiednio załączniki od Nr 20 do Nr 23 do
protokołu.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów radny p. Józef Kasperczak, który przedstawił ostateczną opinię

- 16 jednocześnie o projekcie budżetu na 2019 r, oraz o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2019-2024, która była podejmowana
w poprzednim punkcie obrad, informując, że jest to opinia pozytywna, wydana
na podstawie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy Budzyń.
Powyższa opinia Komisji stanowi zał. Nr 24 do protokołu.
Po przedstawieniu niezbędnych dokumentów poprzedzonych
przystąpieniem do uchwalenia budżetu na 2019 rok, głos zabrał Wójt Gminy
informując, że w stosunku do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Budzyń na
2019 rok przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Budzyń z dnia 9 listopada
2018 r., dokonano następujących autopoprawek do projektu budżetu:
- zmniejszono dochody budżetu o kwotę 949.533,- zł z tytułu środków na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł – środki na realizację operacji
„Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej
w sołectwie Sokołowo Budzyńskie”,
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 949.533,- zł z tytułu spłaty pożyczek
otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 42.370.155,75 zł.
Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 45.1270.002,81 zł.
Deficyt budżetu ustalono w kwocie 2.799.847,06 zł.
Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu.
Przychody w wysokości 3.496.000,- zł to:
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 496.000,- zł na
wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi w obszarach wiejskich” –
objętego PROW na lata 2014-2020 – „Budowa świetlicy wiejskiej wraz
z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki”,
- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 3.000.000,- zł na realizację
zadań, na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie
w ramach ogłoszonych programów i inne.
Rozchody w wysokości 696.152,94 zł to: spłaty rat pożyczek i kredytów
w wysokości 696.152,94 zł, które dokonuje się z dochodów własnych gminy.
Po omówieniu przez Wójta Gminy autopoprawek do projektu budżetu na
2019 r. Przewodniczący obrad poprosił o ich przegłosowanie. Przystąpiono do
głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania oraz
jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania przyjęto autopoprawki zgłoszone przez Wójta
Gminy Budzyń do projektu budżetu Gminy Budzyń na 2019 r. – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.

- 17 Radni, po wysłuchaniu wszystkich niezbędnych informacji, dotyczących
projektu uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2019 rok nie zgłosili uwag,
w związku z czym Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr II/16/2018 Rady Gminy
Budzyń w sprawie uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2019 rok –
jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 25 do protokołu.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy p. Marcin Sokołowski, który
podziękował za jednogłośne uchwalenie budżetu Gminy Budzyń na 2019 r. i za
spokojną, rzetelną pracę przy jego tworzeniu. Wójt Gminy wyraził nadzieję, że
uda się zrealizować wszystkie zaplanowane w tej uchwale przedsięwzięcia.
Adn. 22
W wolnych głosach i wnioskach Przewodniczący obrad podziękował za
bardzo sprawną pracę przy podejmowaniu uchwały budżetowej na 2019 r.
i złożył wszystkim obecnym życzenia Szczęśliwego Nowego 2019 roku.
Adn. 23
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim obecnym za owocny udział
w obradach i zakończył II Sesję Rady Gminy Budzyń, zapraszając wszystkich
obecnych na Sesję Opłatkową.
Przewodniczący
Rady Gminy Budzyń
(- Zenon Nowicki-)
Protokołowała:
(- Damiana Jezierska-)
SPOTKANIE OPŁATKOWE
Po zakończeniu Sesji o godz. 16,00 radni spotkali się z zaproszonymi gośćmi
na uroczystym Spotkaniu Opłatkowym, przy łamaniu się opłatkiem, wspólnym
wysłuchaniu kolęd i poczęstunku w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury
w Budzyniu.

