PROTOKOt NR XXIII/2017
Z SESJI RADY GMINY BUDZISZEWICE
ODBYTEJ W DNIU 28 CZERWCA 2017 ROKU
W SALI POSIEDZEN URZE.DU GMINY W BUDZISZEWICACH

Liczba radnych - 15
Liczba obecnych -14
Lista obecnosci stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
Ponadto w obradach udziat wzieli:
Wojt Gminy - Marian Holak
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak
zaproszeni goscie zgodnie z listq obecnosci oraz mieszkahcy gminy.
Porzadek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porzgdku obrad.
3. PrzyjQcie protokotow z XXI i XXII sesji Rady Gminy.
4. PodJQcie uchwat w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu za

2016 rok,
2)

udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy Budziszewice,

3)

zmiany budzetu Gminy na 2017 rok,

4)

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice,

5)

zmiany uchwaty nr XXI/126/2017 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 marca 2017 roku w
sprawie zaaqgni^cia pozyczki z budzetu pahstwa na wyprzedzaja_ce finansowanie w ramach
PROW 2014-2020.

5. Informacja dotyczqca zakresu umorzonych zaieglosci oraz odroczenia terminu sptaty catosci lub
CZQSCJ naleznosci albo roztozenia ptatnosci catosci lub cz^sci naleznosci na raty za rok 2016,
udzielonych w trybie okreslonym uchwatq nr VII/35/07 Rady Gminy Budziszewice z dnia 28
czerwca 2007 roku (tj. naleznosci do ktorych nie ma zastosowania ordynacja podatkowa.
6. Przedstawienie Oceny zasobow pomocy spotecznej.
7. Informacja Wojta o dziataniach podejmowanych w okresie mi^dzy sesjami Rady Gminy.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy rozne.
lO.Zakoriczenie obrad.

PUNKT1
OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczqcy Rady Gminy- Piotr Jagietto- dokonat otwarcia XXIII Sesji Rady Gminy Budziszewice,
po czym stwierdzit quorum informujqc, ze na pi^tnastu radnych obecnych jest czternastu.

PUNKT2
PRZEDSTAWIENIE PORZADKU OBRAD

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - przedstawit proponowany porzqdek obrad, po czyrn
zapytat o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
PUNKT3
PRZYJ^CIE PROTOKOtU Z POPRZEDNIEJ SESJI

Protokoty Nr XXI/2017 i Nr XXII/2017 wytozono do
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat kto jest za przyj^ciem protokotow z
poprzednich sesji, w wyniku czego:
•

za gtosowato

- 14

•

przeciw

-0

•

wstrzymato si$

-0

Protokoty z poprzedniej sesji przyjqto.
PUNKT4
PODJE.CIE UCHWAt W SPRAWACH:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu
za 2016 rok.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zabranie gtosu Paniq Skarbnik Gminy.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - przypomniata, ze sprawozdanie z wykonania budzetu
gminy za 2016 rok obejmuje nast^pujqce dokumenty:
I/ sprawozdanie finansowe za 2016 rok, na ktore sktadajg si^:
- bilans z wykonania budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego,
- tgczny bilans z jednostek budzetowych,
- tqczny rachunek zyskdw i strat,
-tqczne zestawienie zmian w funduszu,
2/ sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu za 2016 rok wraz z opiniq Regionalnej Izby
Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
3/ informacje. z realizacji inwestycji zaplanowanych na 2016 rok,
4/ informacje. o zaci^gni^tych zobowiqzaniach w 2016 roku,
5/ informacj^ o zmianach w planie wydatkow na realizacje programow finansowanych z udziatem
srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust.l pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie 2016 roku,
6/ informacje. o stanie mienia jednostki samorzqdu terytorialnego.
Nast^pnie przypomniata, ze budzet gminy na 2016 rok uchwalony zostat Uchwata^ nr X/59/2015 w
dniu 30 grudnia 2015 roku. W chwili uchwalania budzetu plan dochodow wynosit 7.157.066,00zt, zas
plan wydatkow 7.094.898,00 zt.
W ciajju roku trzydziesci piejc razy dokonywano zmian budzetu i w budzecie gminy. Osiem razy
zmiany dokonywata Rada Gminy, dwadziescia siedem
razy zmian dokonywat Wojt Gminy
stosownymi Zarzqdzeniami. Zmiany dokonane przez Wojta Gminy dotyczyty zmiany planu wydatkow

w ramach dziatu, zwie^kszenia planu wydatkow i dochodow w zadaniach wtasnych i zleconych z tytutu
otrzymanych dotacji celowych oraz przenoszenia wydatkow z rezerwy ogolnej.
W wyniku dokonanych zmian plan dochodow ogotem zwie.kszono o kwotQ 1.906.022,83zt, z tego
dochody biezgce zwi^kszono o 1.867.782,83zt, a dochody majqtkowe o 38.240,00zt. Plan przychodow
ogotem zwi^kszono o 69.330,34 zt, przy czym przychody z tytutu kredytow i pozyczek zmniejszono o
134.000,00zt, a z tytutu wolriych srodkow zwi^kszono o 203.330,34zt. Plan wydatkow ogotem
zwiqkszono o kwote. 1.975.353,17zt, przy czym wydatki biezqce zwi^kszono o 2.073.071,17zt, a
wydatki maj^tkowe zmniejszono o 97.718,00zt.
Na koniec 2016 roku po dokonanych zmianach plan dochodow wynosit 9.063.088,83zt, z tego
dochody biezqce 8.974.848,83zt, dochody majqtkowe 88.240,00zt, zas plan wydatkow ogotem
wynosit 9.070.251,17zt, z tego wydatki bieza.ce 8.386.198,17zt, wydatki majqtkowe 684.053,00zt, plan
przychodow 203.330,34zt i plan rozchodow 196.168,00zt.
NastQpnie poinformowata, ze dochody za 2016 rok zostaty wykonane w kwocie 9.092.241,99zt,
co stanowi 100,32% planu, przy czym dochody biezqce wykonano w 100,32%, a dochody majqtkowe
w 100%. Wydatki wykonano w kwocie 8.440.231,91zt, co stanowi 93,05% planu wydatkow, z tego
wydatki biezqce wykonano w 96,82% a wydatki majqtkowe w 46,83%.
Naste.pnie przedstawita Informacje z realizacji inwestycji zaplanowanych na 2016 rok.
Przypomniata, ze plan naktadow inwestycyjnych na 2016 rok wynosit 684.053,00zt. Z zaplanowanych
srodkow wydatkowano kwote^ 320.319,70zt, co stanowi 46,83% planu.
Niskie wykonanie wydatkow wynika z faktu, iz dla wie.kszosci zadah w roku sprawozdawczym
przygotowywano gtownie dokumentacje projektowe i kosztorysowe w celu ztozenia wnioskow o
dofinansowanie z srodkow Unii Europejskiej, a terminy rozstrzygni^cia konkursow uniemozliwiaty
realizacJQ planowanych inwestycji.
W ramach zaplanowanych srodkow rozpocz^to lub kontynuowano nast^pujqce inwestycje:
1) Przebudowa drogi w miejscowosci Budziszewice ul. Kolejowa - przedsi^wzi^cie z WPF - w roku
sprawozdawczym wykonano dokumentacj^ projektowq. Wydatki poniesione w 2016

roku

wynosity 3.000,00zt i sfinansowane zostaty ze srodkow wtasnych gminy. Przedsi^wzi^cie jest
obj^te dofinansowaniem w wysokosci 52.408,00zt z srodkow Unii Europejskiej na operacje typu
,,Budowa

lub modernizacja drog lokalnych" w ramach poddziatania ,,Wsparcie

inwestycji

zwiqzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow^ wszystkich rodzajow matej infrastruktury,
w tym inwestycji w energie^ odnawialnq i w oszcz^dzanie energii" obj^tego Programem Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.
2) Przebudowa drog na terenie Gminy Budziszewice - ul. Osiedlowa - przedsie.wzie.cie z WPF wykonano dokumentacje. projektowq. Wydatki poniesione w 2016 roku wynosity 6.000,00zt i
sfinansowane zostaty srodkow wtasnych gminy. Przedsie_wzie.cie jest obj^te dofinansowaniem
w kwocie 237.377,00zt z srodkow Unii Europejskiej na operacje typu ,,Budowa lub modernizacja
drog lokalnych"

w

ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwiqzanych z tworzeniem,

ulepszaniem lub rozbudowq wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie^
odnawialna. i w oszcz^dzanie energii" obje.tego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata
2014-2020.
3) Przebudowa drogi w miejscowosci Teodorow - przedsie.wzie.cie z WPF - w roku 2016 wykonano
dokumentacj^ projektowa.. Wydatki poniesione z tego tytutu to 6.000,00zt i sfinansowane zostaty
z srodkow wtasnych Gminy. Zadanie zostato obj^te dofinansowaniem

w kwocie

236.121,00zt

z srodkow Unii Europejskiej na operacje typu ,,Budowa lub modernizacja drog lokalnych" w
ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwi^zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowq

wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie^ odnawialnq i w
oszcz^dzanie energii" objejtego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.
4) Przebudowa drogi w miejscowosci Zalesie - przedsie.wzie.cie z WPF - wykonano dokumentacje^
projektowq. Wydatki poniesione w 2016 roku wynosity 6.000,00zt i sfinansowane zostaty z
srodkow wtasnych Gminy. Zadanie zostato obJQte dofinansowaniem w wysokosci 316.114,00zt
z srodkow Unii Europejskiej na operacje typu ,,Budowa lub modernizacja drog lokalnych" w
ramach poddzialania ,,Wsparcie inwestycji zwiqzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowq
wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie^ odnawialnq i w
oszcz^dzanie energii" obj^tego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.
5) Przebudowa drog na terenie gminy Budziszewice - Wqgrzynowice - przedsie.wzie.cie z WPF wykonano dokumentacJQ projektowq. Wydatki poniesione w roku 2016 wynosity 6.000,00zt i
sfinansowane zostaty z srodkow wtasnych Gminy.
PrzedsiQwzi^cie zostato obj^te
dofinansowaniem w wysokosci 194.161,00zt z srodkow Unii Europejskiej na operacje typu
,,Budowa lub modernizacja drog lokalnych" w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji
zwiqzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowq wszystkich rodzajow matej infrastruktury,
w tym inwestycji w energiQ odnawialnq i w oszcz^dzanie energii" obj^tego Programem Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.
Przedsi^wziQcia w/w realizowane bqdq w 2017 roku.
6) Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru
Podregionu Potnocnego Wojewodztwa todzkiego wraz z budowq zaktadu zagospodarowania
odpadow - przedsie.wzie.cie z WPF - zadanie inwestycyjne jest realizowane przez Zwiqzek
MiQdzygminny ,,Bzura", ktorego cztonkiem jest Gmina Budziszewice. W 2016 roku Gmina
przekazata srodki na w/w przedsiQwzi^cie w kwocie 15.771,00zt (tj. w wysokosci udziatu
przypadajqcego Gminie na 2016 rok).
7) Budowa infrastruktury turystycznej dla celow rekreacji i wypoczynku w Gminie Budziszewice przedsie.wzie,cie z WPF - w roku sprawozdawczym wykonano dokumentacj^ projektowokosztorysowq, studium wykonalnosci oraz plan dziatah w zakresie turystyki. Wydatki poniesione
wynosity 18.450,00zt i sfinansowane zostaty z srodkow wtasnych gminy. Na przedsi^wzi^cie Gmina
ztozyta wniosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
todzkiego na lata 2014-2020. Przedsic^wzi^cie nie zostato zakwalifikowane do dofinansowania.
8) Budowa zero energetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkot w
Budziszewicach - przedsi^wzi^cie z WPF - wykonano dokumentacJQ projektowq, studium
wykonalnosci, plan gospodarki niskoemisyjnej oraz program funkcjonalno-uzytkowy. Poniesione
wydatki wynosity 40.590,00zt i sfinansowane zostaty z srodkow wtasnych gminy. Gmina ztozyta
wniosek o dofinansowanie operacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
todzkiego na lata 2014-2020.Wnioskowana kwota pomocy 2.289.206,21zt. Realizacje_ zadania
planuje SJQ na lata 2017-2018.
9) Budowa sieci wodociqgowej na dziatce 313 w Budziszewicach - wykonano dokumentacj^
projektowq oraz ztozono dokumenty w celu wydania pozwolenia na budow^. Wydatki poniesione
w roku 2016 wynosity 4.600,00zt i sfinansowane zostaty z srodkow wtasnych Gminy. Zadanie
bejdzie realizowane po uzyskaniu pozwolenia.
10)
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Budziszewice ul.Lesna, Kolejowa, Szkolna i
miejscowosci Nowy Jozefow (aktualizacja dokumentacji) - wykonano aktualizacj^ kosztorysow
inwestorskich. Koszt wykonanych prac wyniost 4.800,00zt i sfinansowany zostat z srodkow
wtasnych gminy.

11)

Przebudowa drogi w miejscowosci Nowy Rekawiec - Nepomucenow - w wyniku realizacji

zadania wykonano na podbudowie nawierzchnie^ jezdni z betonu asfaltowego na odcinku 990m i
szerokosci 3m. ta^czna wartosc zadania wynosita 132.813,95zt. Wydatki zostaty sfinansowane z
srodkow wtasnych gminy w kwocie 76.693,95zt i z srodkow Funduszu Ochrony Gruntow Rolnych w
kwocie 56.120,00zt.
12)
Przebudowa drogi przy Osrodku Zdrowia dziatka 181/4

- wykonano utwardzenie drogi

kostkg brukowq o gr. 8cm na powierzchni 377m 2 . tqczna wartosc zadania wynosita 35.937,54zt i
sfinansowana zostata z srodkow wtasnych gminy.
13)

Wykonanie klimatyzacji na parterze w budynku Urze^du Gminy -

zamontowano trzy

klimatyzatory. Koszt zadania wyniost 10.000,00zt i zostat sfinansowany z srodkow wtasnych gminy.
14)

Urzqdzenia placu przy Urz^dzie Gminy wraz z modernizacjq budynku gospodarczego -

wykonano dokumentacj^ projektowq. Wydatki poniesione w roku 2016 wynosity 2.460,00zt i
sfinansowane zostaty z srodkow wtasnych gminy.
15)

Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Mierznie - w roku 2016 wykonano map$ do celow

projektowych oraz zawarto umow^ z firing ,,KUBI" z Tomaszowa Maz. na wykonanie projektu oraz
kosztorysu inwestorskiego za kwotej 17.220,00zt. Pierwotny termin wykonania dokumentacji
uptynqt 31.12.2016r. aneksem z 31.12.2016 przedtuzono termin wykonania do 27 lutego 2017
roku. Wydatki poniesione w roku sprawozdawczym wynosity 1.722,00zt i sfinansowane zostaty z
srodkow wtasnych gminy.
16)

Odnawialne zrodta energii w Gminie Budziszewice - w roku sprawozdawczym wykonano

program funkcjonalno-uzytkowy

i studium

wykonalnosci. Poniesione wydatki rowne byty

14.760,00zt i sfinansowane zostaty z srodkow wtasnych Gminy. Gmina ztozyta wniosek o
dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego na lata
2014-2020. Zadanie nie zostato zakwalifikowane do dofinansowania.
17)

Zakup oprogramowania -

zakupiono dwa programy tj. rejestr VAT i woda. Wydatki

poniesione wynosity 11.415,21zt i sfinansowane zostaty z srodkow wtasnych gminy.
/ Przybyt JozefMichalik - redaktor Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego/
Skarbnik Gminy- Elzbieta Andryszczak - powiedziata ponadto, ze Gmina Budziszewice w 2016 roku
nie zaciaj*ata nowych zobowiqzari z tytutu pozyczek i kredytow.
Nadmienita, iz w 2016 roku dokonano sptaty zobowiqzah z tytutu kredytow i pozyczek na ta^czna,
kwotQ 196.168zt i odsetek w wysokosci 16.146,82zt. Sptata zobowiqzah odbywata si^ w terminach
wynikaja^cych z zawartych umow. Sptaty rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi odsetkami w 2016
roku stanowity 2,34% dochodow wykonanych, a tym samym nie przekroczyty dopuszczalnego
wskaznika, ktory wynosit 9,52%.
Zobowigzania Gminy na koniec 2016 roku wynosity 560.672,00zt.
NastQpnie przypomniata, ze na koniec 2016 roku na rachunku budzetu gminy pozostaty wolne srodki
w wysokosci 560.672,00zt i nadwyzka w kwocie 98.500,92ztzt.
Dodata, ze w 2016 roku na podstawie prawomocnego postanowienia Sqdu Gmina nabyta na wtasnosc
10 dziatek o tqcznej powierzchni 4,66ha. Sq to grunty pod drogami gminnymi.

Na stan mienia naniesiono wartosc dwoch dziatek b^dqcych wtasnosciq Gminy. Ponadto na stan
mienia przeniesiono nieruchomosci gruntowe b^dqce we wtadaniu Gminy na zasadzie samoistnego
posiadania.
W 2016 roku dokonano sprzedazy dwoch dziatek potozonych na ulicy Sadowej.
Dodata, ze zgodnie z ustawq o finansach publicznych, sprawozdanie z wykonania budzetu
przedstawia si$ Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Nast^pnie odczytata UchwatQ Nr V/79/2017 Sktadu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w todzi z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wc3jta Gminy Budziszewice z
wykoriania budzetu za 2016 rok.
Przedmiotowa opinia stanowi zaiqcznik do niniejszego protokoiu.
Przewodniczqcy Rady Grniny - Piotr Jagietto - poprosit o pytariia.
Pytari nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanej w tej
sprawie przez Komisje Rady Gminy.
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze w wyniku glosowania Komisja opowiedziata siej za przyj^ciem sprawozdania.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - powiedziata, ze cztonkowie Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i Sportu na
posiedzeniu odbytym w dniu 27 czerwca br. opowiedzieli si$ za przyj^ciem sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu Gminy Budziszewice za 2016 rok.
Opinie Komisji w zafqczeniu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu za 2016 roku, po czym
poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
c

sa przyj^ciem - 14

« przeciw

-0

• wstrzymato SJQ - 0
Uchwatq przyjqto.
Uchwata Nr XXIII/133/2017

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego

wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budzetu za 2016 rok stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
Zaiqczniki do protokotu stanowiq rowniez sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania
bud/etu gmiSny za 2016 rok.
2) udzielenia absolutorium Woitowi Grniny Budziszewice.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - przypomniata, ze zgodnie z ustawq o samorzqdzie gminnym
z wriioskiem o udzielenie bqdz nieudzielenie absolutorium Wojtowi wystejpuje do Rady Gminy
Komisja Rewizyjna.
Wniosekten podlega zaopiniowaniu przez Regionalnq Izbcj Obrachunkowq.
W zwiqzku z powyzszym Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 29 maja 2017 roku wypracowata
wniosek do Rady Gminy w sprawie udzielenia Wojtowi Gminy Budziszewice absolutorium za 2016
rok. Zostaton zaopiniowany przez RIO.
NastQpnie poprosita Przewodniczqcego Rady Gminy o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej zas
Przowodnicz^cg

Komisji

Rewizyjnej

o

odczytanie

opinii

otrzymanej

z

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Budziszewice z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Wojtowi Gminy Budziszewice
absolutorium za 2016 rok.
Pr/.edmiotowy wniosek stanowi zalqcznik do niniejszego protokotu.
Przewodniczqca Komisji Rewizyjnej - Aneta Nawrocka - odczytata Uchwate^ Nr V/115/2017 Sktadu
Or/ekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budziszewice o udzielenie absolutorium Wojtowi Gminy
Bud/Lszewice za 2016 rok.
W/w uchwata w zatqczeniu.
Przeviiodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytal projekt uchwaty w sprawie udzielenia
absoiutorium Wojtowi Gminy Budziszewice, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:

» /a przyjQciem -14
*- przeciw
-0
- wstrzymato SJQ - 0
atq przyjqto.
Uchwata NrXXIII/134/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy Budziszewice stanowi
zaiqc/nik do niniejszego protokotu.
.1* zmiany budzetu Gminy na 2017 rok,
Skartnik Gminy- Elzbieta Andryszczak - omowita proponowane zmiany budzetu. Powiedziata min.
ze zrnriiejszamy plan dochodow budzetu gminy o kwotq 67.500,00zt.
Plan dochodow po zmianach wyniesie 10.568.220,45zt, z czego:
- dochody biezqce - 9.207.310,45zt,
- dochody majgtkowe - 1.360.910,00zt.
Plan wydatkow zas proponuje sit; zmniejszyc o 131.134,80zt, i po zmianach rowny b^dzie
12.863.858,57zt,z czego:
- wyc'atki bieza_ce-8.453.850,83zt,
- wydatki majqtkowe -4.410.007,74zt.
Poza tym zmniejsza si$ plan przychodow budzetu o kwottj 63.634,80zt. Po zamianach wyniesie on
2.<191.806,12zt.
Ponadto proponuje siej zwi^kszenie limitu wydatkow na realizacJQ rocznych zadah inwestycyjnych o
kwotr; 98.823/20zt. Zmniejsza si^ tez plan rezerwy ogolnej i rezerw celowych o kwotQ 8.582,00zt. Plan
rezcrvA/y ogolnej i rezerw celowych po zmianach wynosit b^dzie 62.659,53zt, z czego:
- rezcrwa ogolna - 38.459,53zt,
- rcvorwa celowa - 24.200,00zt.
Zmni-ojsza si^ rowniez planowany deficyt budzetu Gminy na 2017 rok o kwotQ 63.634,80zt.
Plan^wany deficyt po zmianach wyniesie 2.295.638,12zt i zostanie pokryty pozyczkami i kredytami w
kwode 1.832.633,20zt; nadwyzkq budzetowq z lat ubiegtych w kwocie 98.500,92zt oraz wolnymi
srodkami w kwocie 364.504,00zt
Przcv^'odniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w tej
sprawie przez komisje Rady Gminy.
Rad•••:;; — Stanistaw Rutkowski — Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansowpoin'iormowat, ze Komisja pozytywnie zaopiniowata projekt tej uchwaty.
Radf a - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Spor :j - powiedziata, ze cztonkowie komisji zaakceptowali proponowane zmiany budzetu.
Pr/ewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zmiany budzetu
gminy na 2017 rok, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
~ /a gtosowato
- 14
- przeciw
-0
-

wstrzymato SIQ

-0
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Uchwaty przyjqto.
Uch^ata Nr XXIII/135/2017
niniejszego protokotu.

w sprawie zmiany budzetu Gminy na 2017 rok stanowi zatqcznik do

/Ogto^/ono przerwq./
Po pr/erwie: nieobecna radna M.Binczyk, obecnych — 13
f:}

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice,

Skarhr.ik Gminy - Elzbieta Andryszczak- omowita projekt uchwaty w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice.
Objasnienia do Zmiany WPF stanowiq zatqcznik do uchwaty w tej sprawie.
NasiQpnie poprosita o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Przevkodniczqcy Rady Gminy — Piotr Jagietto — poprosit o przedstawienie opinii wypracowanej w tej
sprawie przez komisje Rady Gminy.
Radrri - Stanistaw Rutkowski - Przewodniczzjcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansowpoinformowat, ze cztonkowie Komisji zaakceptowali przedmiotowy projekt.
Ra« ] - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Spcr; ; - powiedziata, ze Komisja opowiedziala si$ za przyj^ciem uchwaty w tej sprawie.
Prze^odniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zmiany
Wicioletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice, po czym poddat go pod gtosowanie, w
wymKj czego:
~

/a gtosowato

-

przeciw

-

wstrzymato siQ

- 13
-0
-0

Uchwatq przyjqto.
Uch^^la NrXXIII/136/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice

stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
r :

zmiany uchwaty nr XX1/126/2017 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 marca 2017 roku w
sprawie zaciggniecia pozyczki z budzetu panstwa na wyprzedzajqce finansowanie w ramach
PROW 2014-2020.

Skcub-iik Gminy - Elzbieta Andryszczak - wyjasnita, ze sprawa dotyczy pozyczki zaciqgni^tej na
wypr/::dzajqce finansowanie budowy drogi w W^grzynowicach. Chodzi mianowicie o dostosowanie
zapis; nej kwoty do wysokosci faktycznie zaciqgniQtej. [Voponuje si(j WI'QC zastqpienie kwoty
144.9!jl,00zt kwotq 126.708,20zt.
Przcvj'odniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanej w tej
sprawie przez komisje Rady Gminy.
Radii: — Stanistaw Rutkowski — Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansowpoin'ormowat, ze Komisja opowiedziata sitj za przyj^ciem uchwaty w tej sprawie.
Ratir j - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sporiu - powiedziata, ze Komisja nie wniosta uwag do projektu tej uchwaty.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zmiany uchwaty
nr XXi/126/2017 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie zaciqgni^cia

po/yi;/ki z budzetu paristwa na wyprzedzajqce finansowanie w ramach PROW 2014-2020, po czym
podo j s go pod gtosowanie, w wyriiku czego:
~

/a gtosowato

-13

<-

przeciw

-0

-

wstrzymato SJQ

—0

Uchv/.-itg przyjqto.
L/c/. - ito A/r XXIII/137/2017

w sprawie zmiany uchwaty nr XXI/126/2017 Rady Gminy Budziszewice z

dnic 30 marca 2017 roku

w sprawie zaciqgniqcia pozyczki z budzetu pahstwa na wyprzedzajqce

finarisowanie w ramach PROW 2014-2020 stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.

INFORMACJA DOTYCZ^CA ZAKRESU UMORZOtMYCH ZALEGtOSCI ORAZ ODROCZENIA
TERMINU SPtATY CAtOSCI LUB CZ^SCI NALEZNOSCI ALBO ROZtOZENIA PtATNOSCI
CAtOSCI LUB CZ^SC! NALEZNOSG NA RATY ZA ROK 2016,

UDZIELONYCH W TRYBIE

OKRESLONYM UCHWAtA ^R Vil/35/07 RADY GMINY BUDZISZEWICE Z DNIA 28 CZERWCA
2007 ROKU (TJ. NALEZNOSCI DO KTORYCH NIE MA ZASTOSOWANIA ORDYNACJA
PODATKOWA.
Skarr-tik Gminy- Elzbieta Andryszczak- pomformowata, ze w 2016 roku na podstawie w/w uchwaty
Woj! dokonat umorzenia odsetek w kwocie 619,73zt. Dokonat takze roztozenia ptatnosci za wod^ na
raty c/lerem ptatnikom w tqcznej kwocie 4.179,99zt.
Dodata, ze kierownicy jednostek organizacyjnych nie stosowali zadnych ulg ria podstawie

w/w

uchwaiy.
Pr/it-- .idniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagieflo - zapytat kto jest za przyj^ciem przedmiotowej uchwaty,
w wyr,;ku czego:
-

/a gtosowato

— 13

-

orzeciw

—0

-

wstrzymato si^

-0

Infc r-n acj% przyj% to.
ff-'r:;ia radna Marta Biticzyk, obecnych - 14/
ii 6

OCENA ZASOBOW POMOCY SPOtECZNEJ
Kic,?

.iiik GOPS - Agnieszka Malinowska - powiedziata, ze Ocena zasobow pomocy spotecznej to

dok!,"ront sporzqdzony w formic tabelarycznej. Obejmuje lata 2014,2015, rok oceny oraz prognozy
na kokijne dwa lata. Przygotowywany jest w oparciu o analize^ lokalnej sytuacji spotecznej i
dernograficznej. Obejmuje mfrastrukturej, kadr^, organizacje pozarzqdowe, naktady finansowe na
zadenia pomocy spotecznej, rodzaje problemow oraz rozktad ilosciowy.
Ocena /asobow pomocy spotecznej opracowywana jest na podstawie ustawy o pomocy spotecznej.
Ocer; '.: /asobow pomocy spotecznej stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.

JNFORMACJA WOJTA O DZIAtANIACH PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIE.DZY SESJAMI
RADY GMINY

WiV
iVIarian Holak - na wstQpie podziqkowat za udzielenie absolutorium. Dodat, ze mysli, iz rok
201 L /akoriczyt SJQ sukcesem. Otrzymalismy dofinansowanie na trzy duze inwestycje tj. na budowQ
drog, na budowe^ nowoczesnego budynku dydaktycznego oraz na inwestycje z zakresu gospodarki
wodno-sciekowej. Wykonana zostata juz droga w Teodorowie, w W^grzynowicach oraz ulica
OsicM^owa. Zrobiony zostat odcinek wodociqgu od ulicy Cmentarnej do stacji CPN.
- jc.s';e.smy po pierwszym przetargu na budowe^ kanalizacji sanitarnej na ulicy Szkolnej i Kolejowej.
Wpr : :t'!a jedna oferta. Z uwagi na wysokq cenq przetarg zostat uniewazniony;
- OGC siq takze przetarg na przebudowq ulicy Kolejowej. Wptyneja rowniez jedna oferta;
- oc' .naja, w budynku, w ktorym siq znajdujemy funkcjonuje placowka Poczty Polskiej;
- spr/odalismy ostatniq dziatkq na ulicy Sadowej za kwotq 35 tysiqcy zt, a wiqc znacznie drozej niz
popvodnie. Oznacza to, ze atrakcyjnosc tego miejsca rosnie;
- W niu 27 czerwca 2017 r. Zarzajd Wojewodztwa todzkiego zaktualizowat list^ zawierajqcq
infer nacjQ o kolejnosci przystugiwania pomocy operacjom ztozonym w ramach gospodarki wodno scie .-A/OJ. Gmina Budziszewice z operacjq Budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Kolejowej, Szkolnej i
Lesr. ; oraz sieci wodoci^gowej w miejscowosci Budziszewice znajduje s\ef na 12 miejscu. Mamy wi^c
realm: szanse na otrzymanie dofinansowania.
- wracamy do organizacji wyjazdow wakacyjnych dla dzieci. Zgtosito si<? przeszto 40 ch^tnych;
- got ; vy jest projekt chodnika w miejscowosci Rqkawiec;
- fir : Orange ztozyta skargcj kasacyjnq dotyczqcq wyroku Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w
spra .- •: budowy przekazriika telefonicznego w miejscowosci Teodorow. Swiadczy to o tym, ze Firma
Orar:;-:.c w dalszym ciqgu zainteresowana jest budowq tego masztu.
PU^-'-r 8 i 9
ZAPYTANIA I WOLNE WNJOSKI
SPRAWY ROZNE

Ra« - iVHeczystaw Mikinka - zapytat kiedy b^dzie przetarg na budowy drogi w Zalesiu.
Wo;- - Marian Holak - powiedziat, ze s^dzi, iz na poczqtku lipca.
RaJ - Mirostaw Matysik - zapytat o zasady ustalania parametrow budowanych drog.
Wil
Parian Holak - powiedziat, ze jest to robione na tyle na ile pozwalajq warunki. Pobocze z
jedr: strony musi miec 0,5m, pas drogowy 4,5 - 5m. Nie zawsze sq mozliwosci poszerzenia, wiqc
rob
o jest tak jak byto.
Doc -, /e ulic^ Osiedlowq udato sifj poszerzyc.
Ras; - Mirostaw Matysik - budowariy byt wodociqg, hydrant znajduje siej prawie w drodze.
We
.VSarian Holak - powiedziat, ze pas drogowy ma tarn szerokosc 3,5m, a nie moglismy postawic
tegc .1 prywatnym gruncie. Zostanie on obriizony.
RJM
Andrzej Bronowski - pahstwu Sledzionom grozi wysiedlenie. Budynki w ktorych mieszkajq
nio . ]i\a ich gruncie.
W::4
.Vsarian Holak - wiem, ze odbqdzie siq sprawa.
Rael , - Stanistaw Rutkowski - powiedziat, ze to sq sprawy majqtkowe i rodzinne, w ktore jego
zdar; "rn nie nalezy s\et mieszac.
Par
arzej Pteska — w swej wypowiedzi zaproponowat radnym aby rozwazyli mozliwosc utworzenia
w B ;/.s/ewicach posterunku policji. Poprawitoby to bezpieczehstwo.
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Ra;ci v - iVlirostaw Matysik - powiedziat, ze od strony Jezowa na pocza_tku Budziszewic przydafby si%
fotc; ;r:"ar. Wi^kszosc kierowcow jezdzi bowiem do samego skrzyzowania bardzo szybko. Chodzi o to,
aby ,; prqdkosc ograniczyc.
WtV
Marian Holak - powiedziaf, ze zmieriity sicj przepisy i gmina nie moze juz teraz stawiac
fotc ;: da row.

Par, .ndrzej Pteska — powiedziat Przewodniczqcemu, ze udzielajqc mu odpowiedzi na pismo w
sprcJwio sprostowania protokotu z sesji chyba S!Q pomylit.
Pow'o.:'/iat rowniez, ze w protokotach brakuje wypowiedzi, a jego osoba stawiana jest w czarnym
sw-

; Prosit o wskazanie iristytucji, ktora zajejaby sifj sprawq.

Pr/>

,,iniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - powiedziat, ze radni nie sq od tego. Dodat, ze Pan

Ptc,1; a oirzymat odpowiedz na swoje pismo.

ZAKONCZENIE OIBRAD

Pr

^niczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - dziQkujqc wszystkim za przybycie zamknqt XXIII Sesje^

Protojs&fobtdtm,/
M/
siltdWojtik

Przewodniczqcy Rady Gminy
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