PROTOKOL NR XXXVI/2014
Z NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY BUDZISZEWICE
ODBYTEJ W DNIU 10 LISTOPADA 2014 ROKU
W SALI POSIEDZEN URZE.DU GMINY

Liczba radnych

-15

Liczba obecnych -14
Lista obecnosci stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
Ponadto w posiedzeniu udziat wzieli:
Wojt Gminy - Marian Holak
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak
Porzadek obrad:
1.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.

Przedstawienie porzgdku obrad.

3.

PrzyjQcie protokotu z poprzedniej sesji.

4.

PodjQcie uchwat w sprawach:
1) zmiany budzetu Gminy na 2014 rok,
2)

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Budziszewice,

5. Zakonczenie obrad.

PUNKT 1
OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodnicza,cy Rady Gminy -Piotr Jagietto - powitat wszystkich przybytych na XXXVI Sesje. Rady
Gminy Budziszewice, po czym stwierdzit quorum informuja,c, ze na pi^tnastu radnych obecnych jest
czternastu.
PUNKT 2
PRZEDSTAWIENIE PORZADKU OBRAD
Przewodniczgcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - przedstawit porzqdek obrad, po czym zapytat o uwagi.
Uwag nie zgfoszono.
PUNKT 3
PRZYJ^CIE PROTOKOtU Z POPRZEDNIEJ SESJI
Protokot Nr XXXV/2014 wytozono do wglgdu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat kto jest za przyj^ciem protokotu z poprzedniej
sesji, w wyniku czego:

•

za gtosowato

- 14

•

przeciw

-0

• wstrzymato sie. - 0
Protokot z poprzedniej sesji przyj^to.
PUNKT4
PODJE.CIE UCHWAt W SPRAWACH:

1) zmianv budzetu Gminv na 2014 rok.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - poinformowata, ze koniecznosc zwotania dzisiejszej sesji
wynika z faktu otrzymania od Starosty srodkow na zakup wyposazenia samochodu ratownictwa
drogowego znajduj^cego SJQ w OSP w Budziszewicach.
Jest to kwota 6.000,00zt.
Dodata, ze OSP zakupita juz wyposazenie tego wozu za kwotQ 7.500,00zt, w zwiqzku z czym kwote,
1.500,00zt proponujemy dotozyc na ten eel z wtasnego budzetu.
Aby mozliwe byto przekazanie Strazy tych srodkow niezb^dna jest zgoda Rady Gminy.
NastQpnie powiedziata, ze w zwia_zku z powyzszym proponuje SJQ zwi^kszenie zarowno planu
dochodow jak i wydatkow budzetu gminy.
Zwi^kszenie planu dochodow wynosic b^dzie 6.000,00zt.
Plan dochodow po zmianach wynosit b^dzie 7.448.751,80zt czego:
- dochody bieza_ce - 7.266.140,68zt,
- dochody maja.tkowe - 182.611,12zt.
Rowniez plan wydatkow budzetu proponuje siq zwi^kszyc o 6.000,00zt.
Plan po zmianach wynosit b^dzie zas 8.105.944,62zt, z czego:
- wydatki bieza.ce - 6.732.046,37 zt,
- wydatki maja_tkowe - 1.373.898,25 zt.
Dodata, ze proponuje si§ takze zwi^kszenie limitu wydatkow na realizacjQ rocznych zadari
inwestycyjnych o kwot^ 7.500,00zt.
Przewodnicza.cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o pytania.
Pytah nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zmiany budzetu
Gminy na 2014rok, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
• za przyjQciem -14
• przeciw
-0
• wstrzymato SJQ - 0
Uchwate przyfeto.
Uchwata Nr XXXVI/207/2014 w sprawie zmiany budzetu Gminy na 2014 rok stanowi zatqcznik do
niniejszego protokotu.
2)

zmianv Wieloletniei Prognozv Finansowei Gminv Budziszewice.

Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - powiedziata, ze zmiana WPF jest konsekwencjq zmian
dokonywanych w budzecie.
I tak, proponuje si$ dokonanie zmian w zatqczniku nr 1:

1) w zakresie dochodow:
a) dla roku 2014 zaktualizowano plan dochodow biezgcych i majqtkowych do wysokosci
wynikaja_cych z zarza_dzeri i uchwaty zmieniaja_cej budzet na 2014 rok. Dochody ogotem
zwie^kszono o 8.040,00zt z tego:
-

dochody bieza.ce z tytutu dotacji i srodkow przeznaczonych na cele bieza_ce
zwie_kszono o 2.040,00zt,

-

dochody maja^tkowe zwie_kszono o 6.000,00zt w tym z tytutu dotacji oraz srodkow
przeznaczonych na inwestycje - 6.000,00zt.

2)

w zakresie wydatkow:
a) dla roku 2014 zaktualizowano wydatki do wysokosci wynikaj^cych z zarza_dzeri i uchwaty,
zmieniaj^cych budzet na 2014 rok. Wydatki ogotem zwie_kszono o 8.040,00zt, przy czym
wydatki bieza_ce zwie.kszono o 540,00zt, a wydatki maja_tkowe o 7.500,00zt.

3)

w zakresie informacji uzupetniaja.cych o wybranych rodzajach wydatkow budzetowych,
dostosowano plany wydatkow do dokonywanych zmian w planie wydatkow na rok 2014 i

tak:
-

planowane wydatki biez^ce na wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane zwie.kszono
o 705,00zt,

-

wydatki maja.tkowe w formie dotacji zwi^kszono o 7.5QQ,OQzi.

NastQpnie poprosita o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto

- odczytat projekt uchwaty w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice, po czym poddat go pod gtosowanie, w
wyniku czego:
•

za przyjQciem

- 14

•

przeciw

-0

•

wstrzymato sie. - 0

Uchwaty przyfeto.
Uchwata nr XXXVI/208/2014

w sprawie

zmiany

Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy

Budziszewice stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
PUNKT 5
ZAKONCZENIE OBRAD
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - podzi^kowat

wszystkim za przybycie, po czym

zamkna_t XXXVI sesje. Rady Gminy Budziszewice.

Protofcrcfowa/a:

Przewodnicz^cy Rady Gminy
Pjotr Jagietto

