P R O T O K O Ł Nr XXXVIII / 2018
=====================================
z XXXVIII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 8 maja 2018 r.
w sali narad Urzędu Gminy Budzyń ul. Przemysłowa 16A w Budzyniu - od
godz. 1500 do godz. 1600.
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
- p. Marcin Sokołowski,
- Zastępca Wójta
- p. Piotr Jankowski,
- Sekretarz Gminy
- p. Ewa Kasperczak,
- Skarbnik Gminy
- p. Honorata Lisiecka,
- Sołtys wsi Brzekiniec
- p. Ludwik Soloch,
- mieszkaniec wsi Brzekiniec
- p. Jerzy Koszny,
- Redaktor Prowadzący
Tygodnika „Chodzieżanin”
- p. Bożena Wolska.
PORZĄDEK OBRAD :
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawy regulaminowe.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski.
5. Wnioski i interpelacje radnych.
6. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy w okresie
międzysesyjnym.
8. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody
Wielkopolskiego na uchwałę w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Podstolice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzyń
na 2018 r.
12. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Budzyń za
rok 2017 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym
sprawozdaniu oraz sprawozdania finansowego.
13. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy
Budzyń w 2017 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium oraz
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej
w przedmiocie absolutorium.
14. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za
2017 r.

-215. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2017 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Budzyń za 2017 r.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zakończenie obrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXXVIII Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki, który powitał radnych oraz
zaproszonych gości.
Adn. 2
Przewodniczący obrad poinformował, że w posiedzeniu bierze udział 15
radnych, co stanowi 100 % ogółu, w związku z czym Sesja może obradować
i podejmować uchwały.
Adn. 3
W tym punkcie Przewodniczący obrad przedstawił dzisiejszy porządek
obrad, który stał się obowiązujący na dzisiejszej Sesji.
Adn. 4
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy przestawiając ustną informację
z realizacji wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
informując, że na ostatniej Sesji nie zgłoszono wniosków do realizacji,
natomiast na zapytania radnych udzielono odpowiedzi bezpośrednio podczas
obrad Sesji.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.
Adn. 5
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji. Przewodniczący
obrad poinformował, że wnioski będzie można jeszcze zgłaszać w pkt 17
porządku obrad - „Wolne głosy i wnioski”.
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W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący obrad 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 2 do
protokołu.
Adn. 7
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj.
od 6 kwietnia 2018 r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 8
Następnie głos zabrał Wójt Gminy i również przedstawił ustną informację
ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
26 kwietnia 2018 r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 9
W tym punkcie radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXXVII Sesji Rady
Gminy z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
odpowiedzi na skargę Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podstolice.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła p. Sekretarz Gminy, informując,
że w dniu 19 kwietnia 2018 r. Wojewoda Wielkopolski wniósł skargę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Nr XXXV/278/2018 Rady
Gminy Budzyń z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Podstolice. W/w wyjaśniła, że zdaniem
Skarżącego § 7 powyższej uchwały podjęty został z rażącym naruszeniem zasad
sporządzania planu miejscowego, co powoduje nieważność uchwały Rady
Gminy w tej części. Naruszenie zasad zdaniem Wojewody polega na tym, że
ustalenia § 7 rozstrzygają zagadnienia, które są już rozstrzygnięte ustawowo,
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miejsca w podjętej uchwale. Pani Sekretarz następnie przedstawiła treść
odpowiedzi na skargę, stanowiącej załącznik do projektu uchwały.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, stwierdzając, że nie zgadza się ze
Skarżącym w żadnej kwestii i proponuje podjęcie dzisiejszej uchwały, będącej
odpowiedzią skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na
wystosowaną skargę.
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 XXXVIII/313/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie odpowiedzi na
skargę Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Podstolice – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 3 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2018 rok.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata
Lisiecka, informując o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy
wprowadzić do budżetu Gminy na 2018 r. W/w poinformowała, że wpłynęły
na to następujące fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o przyznaniu dotacji celowej na kwotę: 10.647,- zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług
opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi- usługi opiekuńcze 75+,
- Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim umowę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w kwocie 15.750,- zł
na dofinasowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych,
- Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim umowę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w kwocie 98.750,- zł
na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.
4 m. W związku ze zmianą zmniejszono przychody budżetu z tytułu
planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 98.750,- zł.
- W związku z realizacją zadań własnych:
- zwiększono dochody własne o kwotę 22.000,- zł z następujących tytułów:
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 22.000,- zł,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- oświata i wychowanie - szkoły podstawowe – 4.000,- zł,
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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 2018 r. o kwotę 147.147,- zł,
w wyniku czego dochody Gminy ogółem wynoszą: 43.714.992,88 zł,
oraz zwiększa się wydatki o kwotę 48.397,- zł , w wyniku czego wydatki
budżetu ogółem wynoszą: 46.066.189,12 zł. Również w wyniku powstałych
zmian p. Skarbnik poinformowała, że zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę
98.750,- zł i ustala na kwotę 2.351.196,24 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 XXXVIII/314/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Budzyń na 2018 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad p. Zenon Nowicki poinformował, że w tym
punkcie zostanie przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Budzyń za 2017 r., przyjęte Zarządzeniem Nr 19/2018 Wójta Gminy Budzyń
z dnia 19.03.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Budzyń oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego instytucji kultury za 2017 rok.
Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy p. Honorata Lisiecka, która
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 2017 r. P. Skarbnik w tym miejscu
ogólnie omówiła wykonanie budżetu za 2017 r., zawarte w powyższym
sprawozdaniu. W/w omówiła m. innymi planowane i wykonane dochody
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym należności
i zaległości. W/w poinformowała o podejmowanych przedsięwzięciach, w celu
pełnej realizacji dochodów. P. Skarbnik poinformowała o planowanych
i wykonanych wydatkach w poszczególnych działach.
Również w/w poinformowała, że dokonano zgodnie z planem spłaty rat
pożyczek z dochodów własnych gminy, zaciągniętych na realizację zadań
inwestycyjnych w wysokości 959.461,76 zł. P. Skarbnik poinformowała także,
że Gmina Budzyń w 2017 r. osiągnęła nadwyżkę operacyjną w wysokości
4.410.295,31 zł, stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi,
a wydatkami bieżącymi, zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach
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dochodów wykonanych, obliczony za 2017 r. wynosi ogółem 8,19 %.
Na zakończenie p. Skarbnik stwierdziła, że w 2017 r. gospodarka finansowa
po stronie dochodów została zrealizowana bez większych problemów, natomiast
po stronie wydatków ze względów od nas niezależnych trochę mniej
zadawalająco, przy czym jednocześnie udało się pozyskać wiele środków
unijnych na realizację inwestycji gminnych.
Po szczegółowym zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Budzyń za 2017 r., które stanowi zał. Nr 5 do protokołu, głos
zabrał Przewodniczący obrad przedstawiając uchwałę Nr SO.0954/4/15/Pi/2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
06 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Budzyń za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki –
w której wyrażona jest opinia pozytywna o przedstawionych dokumentach.
Uchwała RIO stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 13
W tym punkcie Przewodniczący obrad przedstawił szczegółową opinię
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń o wykonaniu budżetu Gminy Budzyń
za 2017 r.
W/w przypomniał, że budżet Gminy na 2017 r. został uchwalony Uchwałą Nr
XXIII/194/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 r.
W przedstawionej opinii Komisji Przewodniczący obrad poinformował, że
budżet Gminy został skalkulowany po stronie dochodów na kwotę :
34.422.108,- zł, a po stronie wydatków na kwotę: 36.850.176,24 zł. Deficyt
budżetu wynosił 2.428.068,24 zł.
W ciągu roku budżetowego nastąpiły zmiany zarówno w dochodach, jak
i wydatkach budżetowych. I tak, planowany budżet po stronie dochodów wzrósł
o kwotę 3.276.008,17 zł, tj. o 9,52% i po zmianach przewidywał dochody
w wysokości: 37.698.116,17 zł, natomiast po stronie wydatków wzrósł o kwotę
1.843.591,17 zł tj. o 5% i przewidywał realizację wydatków w wysokości
38.693.767,41 zł, natomiast deficyt budżetu wynosił 995.651,24 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 obrad czytając opinię Komisji poinformował, że po
uwzględnieniu wszystkich zmian w ciągu roku dochody Gminy zostały
zrealizowane w wysokości 36.836.109,85 zł, tj. 97,71 % planowanych
dochodów, w tym:
- dochody bieżące – 35.237.643,26 zł, tj. 97,86 %
- dochody majątkowe – 1.598.466,59 zł, tj. 94,56 %.
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dochodów, natomiast słabe wykonanie dochodów stwierdza się z następujących
tytułów:
- wpływy z różnych dochodów – 4,80 %,
- wpływy z różnych opłat – 26,65 %,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 32,73 %,
- wpływy z różnych dochodów – 42,50 %,
- wpływy z pozostałych odsetek – 35,40 %,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 52,10 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 66,78 %,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące, realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
– 51,19 %,
- wpływy z pozostałych odsetek – 60,30 %,
- 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 –
70,85 %,
- wpływy z pozostałych odsetek – 7 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień – 53,20 %,
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,90 %.
W pozostałych rodzajach wpływy zostały zrealizowane w przedziale 75% do
125%.
Następnie w/w poinformował, że w przedstawionej opinii Komisji stan
zaległości na 31.12.2017 r. wykazany w sprawozdaniu o dochodach
budżetowych stanowi kwotę 2.587.267,69 zł, w tym zabezpieczenia hipoteczne
809.632,63 zł. Zaległości na koniec 2017 r. stanowią 7,02 % wykonanych
dochodów.
Główne pozycje zaległości przedstawiają się następująco:
- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.228.530,90 zł, co stanowi 47,48 %
w strukturze zaległości,
- należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
należne
jednostkom samorządu terytorialnego- zaliczki i fundusz alimentacyjny –
1.013.248,75 zł , co stanowi 39,16 % w strukturze zaległości,
- pozostałe zaległości – 345.488,04 zł, co stanowi 13,36 % w strukturze
zaległości.
Przewodniczący obrad poinformował, że wg opinii Komisji na wszystkie
zaległości wystawiane są upomnienia. W przypadku ich nieskuteczności,
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Urzędów Skarbowych.
Gmina Budzyń w 2017 r. pozyskiwała dodatkowe bezzwrotne środki finansowe
na realizację zadań tj,:
- środki z WFOŚiGW – w wysokości 85.017,28 zł,
- dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – w wysokości 138.034,- zł,
- dotację z budżetu państwa na inwestycje – w wysokości 694.390,17 zł,
- środki z Powiatu Chodzieskiego – w wysokości 370.996,30 zł,
w łącznej wysokości 1.288.441,45 zł, które stanowią w budżecie wydatków
3,59 %.
Następnie Przewodniczący obrad czytając opinię Komisji poinformował, że po
uwzględnieniu wszystkich zmian w ciągu roku wydatki Gminy na dzień
31.12.2017 r. zrealizowano w wysokości 35.852.917,31 zł, co stanowi 92,66 %
realizacji planu wydatków budżetowych, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 30.827.347,95 zł , co stanowi 94,72 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.025.569,36 zł , co stanowi 81,72 % planu.
Gmina Budzyń wypracowała nadwyżkę operacyjną, w wysokości
4.410.295,31zł, która stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a
wydatkami bieżącymi.
Z ogólnej kwoty wydatków - na zadania inwestycyjne, przy zaplanowanej
kwocie 6.149.679,17 zł została faktycznie zrealizowana kwota 5.025.569,36 zł,
co stanowi 14,02 % wydatków zrealizowanych ogółem.
Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja dokonała kontroli
i sprawdzenia wydatków majątkowych w dziale:
- 600 – Transport i łączność-„Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy
Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie”,
- 750 – Administracja publiczna - „Usprawnienie zarządzania energią poprzez
termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego
z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń” i nie wniosła uwag do
kontrolowanych wydatków majątkowych.
W/w poinformował, że Komisja dokonała również kontroli i sprawdzenia
wydatków bieżących w dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –
oświetlenie ulic, placów i dróg – i także nie wniosła uwag do kontrolowanych
wydatków bieżących.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił opinię Komisji na temat stanu
mienia komunalnego Gminy Budzyń na dzień 31 grudnia 2017 r., stanowiącego
integralną część sprawozdania.
W/w poinformował, że zmiany w stanie mienia komunalnego w stosunku do
poprzedniej informacji są następujące:
stan na 31.12.2016 r. – 121.234.071,43 zł,
stan na 31.12.2017 r. – 126.067.120,59 zł.
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4.833.049,16 zł, przy zwiększeniu stanu mienia o wartość 6.372.713,53 zł
i zmniejszeniu o wartość 1.539.664,37 zł.
Następnie Przewodniczący obrad poinformował radnych o spłacie i stanie
kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2017 r. Kwota zobowiązań
Gminy z tego tytułu na koniec roku sprawozdawczego wynosiła : 3.017.509,70
zł, przy czym łączna kwota długu wynosi 8,19 % wykonanych dochodów
ogółem.
Na zakończenie w/w w przedstawionej opinii poinformował, że Komisja
zapoznała się ze sprawozdaniami finansowymi Gminy Budzyń za 2017 r.
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 obrad poinformował, że przedstawiona opinia Komisji
została wydana w oparciu o analizę :
- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 r. wraz z uchwałę Nr
SO.0954/4/15/Pi/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2017 rok wraz z informacją o stanie
mienia jednostki,
- sprawozdania finansowego wg bilansu na dzień 31 grudnia 2017 r.,
- informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.,
- sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury wg stanu na
dzień 31 grudnia 2017 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że w wyniku rozpatrzenia i zapoznania
się z powyższymi dokumentami Komisja Rewizyjna Rady Gminy Budzyń nie
wniosła uwag do zawartych w nich danych, w związku z czym wydała opinię
pozytywną o wykonaniu budżetu Gminy Budzyń za 2017 r.
Powyższa opinia została podpisana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu
członków Komisji Rewizyjnej i stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Po przedstawieniu powyższego Przewodniczący obrad poinformował, że
Komisja Rewizyjna w konsekwencji wydania pozytywnej opinii o wykonaniu
budżetu Gminy Budzyń za 2017 r. zawnioskowała do Rady Gminy Budzyń
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń za 2017 r. poprzez podjęcie
jednogłośnie uchwały Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń
z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Budzyń za 2017 r.
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Następnie Przewodniczący obrad przedstawił
uchwałę
Nr
SO.
0955/4/15/Pi/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy
Budzyń o udzielenie Wójtowi Gminy Budzyń absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2017 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa orzekła, że wniosek
Komisji został należycie uzasadniony.
Uchwała RIO stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 14
W tym punkcie Przewodniczący obrad poprosił o dyskusję nad
przedstawionym wcześniej sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Budzyń za 2017 r.
- W tym miejscu głos zabrał radny p. Józef Kasperczak, który podsumował
przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2017 r.,
stwierdzając, że w Jego ocenie jest to bardzo pozytywnie zrealizowany budżet.
Radny zgłosił tylko jedno zastrzeżenie odnośnie niższego niż zaplanowano
wykonania wydatków majątkowych.
- Głos zabrał Wójt Gminy stwierdzając, że strona wydatków majątkowych
gminy nie została zrealizowana w 100 %, ze względu na brak inwestorów,
którzy zrealizowaliby inwestycję dot. modernizacji stadionu sportowego
w Budzyniu, zgodnie z możliwościami budżetowymi Gminy Budzyń.
Wójt Gminy wyjaśnił, że pomimo kilku przetargów na realizację powyższego
zadania, nie wyłoniono jego wykonawcy. Z tego powodu zaplanowane na ten
cel środki w ramach wydatków majątkowych gminy nie zostały wykorzystane
w 2017 r.
- Radny p. Józef Kasperczak stwierdził, że można uznać, że z dochodów gminy
40 % stanowią dochody własne.
- P. Skarbnik stwierdziła, że w stosunku do poprzedniego roku dochód gminy
wzrósł, głównie ze względu na Program 500+, przez co zmieniła się struktura
dochodów. W/w dodała, że należy zauważyć, że w 2017 r. Gmina Budzyń nie
zaciągała kredytów i pożyczek komercyjnych. P. Skarbnik przypomniała , że
Gmina Budzyń posiada zobowiązania w wysokości 3.017.509,70 zł, co stanowi
8,19 % wykonania dochodów ogółem.
Pani Skarbnik również zauważyła, że w kwocie zaległości dużą część stanowią
zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny, w wysokości około
1.013.000,- zł.
- Radny p. Grzegorz Łabój, który pozytywnie wypowiedział się za realizacją
budżetu w 2017 r. , zwrócił się z pytaniem, czy Gmina odzyska pieniądze
z tytułu zaliczki alimentacyjnej.
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alimentacyjnej, jednakże dług w tym zakresie systematycznie rośnie.
- 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. Przewodniczący Rady Gminy
podsumował swoją wypowiedź stwierdzeniem, że realizacja tegorocznego
budżetu jest godna pochwały.
Adn. 15
Przewodniczący obrad w tym punkcie poinformował, że ponieważ radni
zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2017 r., 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 głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVIII/315/2018 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2017 r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 16
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 XXXVIII/316/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie absolutorium dla
Wójta Gminy Budzyń za 2017r.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Po przyjęciu powyższej uchwały głos zabrał Wójt Gminy p. Marcin
Sokołowski, który podziękował Radzie Gminy za złożone zaufanie i za
pozytywną ocenę pracy Wójta w 2017 r. , na którą miedzy innymi wpłynęła
zgodna współpraca z radnymi.
Również w tym miejscu głos zabrał Zastępca Wójta Gminy p. Piotr Jankowski,
który także podziękował radnym za dobrą współpracę i zaangażowanie przy
realizacji budżetu gminy Budzyń.
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W wolnych głosach i wnioskach nie zgłoszono żadnych tematów.
Adn. 18
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXXVIII Sesję Rady Gminy Budzyń.

Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
(- Zenon Nowicki-)
Protokołowała
Damiana Jezierska

