
Niezatwierdzony przez Radę Gminy Kaźmierz 

Protokół 

z XVII Sesji Rady Gminy Kaźmierz 

 

 z dnia 21.12.2015 r. 

 

I. XVII Sesja Rady Gminy Kaźmierz rozpoczęła się w dniu 21 grudnia 2015 r. 

 o godzinie 15.35 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kaźmierzu. 

Otwarcia sesji i powitania wszystkich obecnych dokonała Przewodnicząca Rady Gminy 

Kaźmierz Arleta Wojciechowska. 

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca potwierdziła obecność pełnego składu radnych 

tj. 15 osób.  

Listy obecności radnych, sołtysów i zaproszonych gości stanowi załączniki nr 1,2,3 do 

protokołu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała proponowany porządek obrad sesji, który radni przyjęli 

jednogłośnie 15(piętnastoma) głosami „za”. 

Porządek obrad jest załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu. 

Radni przyjęli  15(piętnastoma) głosami „za” zaproponowaną przez Przewodniczącą 

kandydaturę radnego Jerzego Kamińskiego na sekretarza obrad. 

 

II. Interpelacje i zapytania radnych 

W związku z brakiem interpelacji i zapytań radnych - punkt ten nie był realizowany. 

 

III. Dyskusje i decyzje 

Skarbnik Gminy Tomasz Olejnik omówił projekt uchwały w sprawie  uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz na lata 2016 – 2030. 

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2016 – 2030 stanowią załącznik  do projektu wyżej omawianej uchwały. 

 Skarbnik Gminy omówił równolegle ze względu na spójność zagadnień projekt budżetu 

gminy na 2016 rok. 

 

 

Projekt budżetu gminy na 2016 w załączniku dochodowym opiewa na kwotę 



 24 018 211 zł.  

Dochody te dzielą się na: 

 Bieżące w kwocie 23 702 461,00 zł, 

na które składają się udziały w podatku dochodowym PIT w kwocie 5 951 189,00 zł 

udziały w podatku CIT w kwocie 384 420,00 zł 

wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie 6 270 666,00 zł 

subwencje w kwocie 8 436 982,00 zł 

dotacje w kwocie 2 470 779,00 zł 

oraz inne nie ujęte w WPF w kwocie 188 425,00 zł. 

Ponadto w kwocie dochodów bieżących ujęte są dotacje zlecone ustawami na kwotę 

1 820 627,00 zł 

oraz środki z porozumień zawartych z innymi JST 100 000,00 zł 

 

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 315 750,00 zł. Ujęto tu wyłącznie 

wpływy ze sprzedaży majątku na kwotę 315 750,00 zł. 

 

Budżet po stronie wydatków opiewa na ogólną kwotę 26 454 897,00 zł 

Wydatki bieżące zamykają się w kwocie 23 301 278,00 

w tym: 

oświata 13 119 000,00 

administracja 3 682 492,00 

pomoc społeczna 3 127 501,00 

gospodarka komunalna i drogi 1 141 964,00 

sport i kultura 1 038 669,00 

rolnictwo i leśnictwo 99 566,00 

planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami 396 486,00 

odsetki od kredytów i pożyczek 165 400,00 

bezpieczeństwo i ochrona ppoż 220 200,00 

ochrona zdrowia 110 000,00 

rezerwa ogólna  200 000,00 

 

Wydatki majątkowe obejmują 3 153 619,00 



w zakresie: 

sieci wodne i  kanalizacyjne 115 000,00 

drogi, chodniki i mosty, oświetlenie 1 460 600,00 

wykup gruntów i dróg 180 000,00 

komputeryzacja i wyposażenie  j.o. 45 000,00 

świetlice, place zabaw, ogrodzenia 101 319,00 

bezpieczeństwo i ochrona ppoż 371 000,00 

rozbudowa budynków oświatowych 800 000,00 

infrastruktura sportowa 20 700,00 

rezerwy 60 000,00 

Wydatki przewyższają dochody, jest to więc budżet z deficytem  

na kwotę 2 436 686, 00 zł. 

Jako źródło finansowania deficytu podano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów 

 i pożyczek. Przewiduje się zaciągnięcie łącznie na kwotę  3 029 238,00 zł. 

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 592 552,00 zł. 

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok  zwiera także: 

plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub    

porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego 

 rezerwy na zadania bieżące, inwestycyjne i z zakresu zarządzania kryzysowego 

 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy 

 plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego 

 plan finansowy rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych 

       plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego Gminy Kaźmierz na 2016 rok 

      określenie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych                

       W projekcie uchwały są zapisy upoważniające Wójta Gminy Kaźmierz do: 

zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł 

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 

następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające 

płatności wykraczają poza rok budżetowy. 



dokonywania  zmian w budżecie w planie wydatków w ramach danego działu, w tym 

przenoszenia środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe 

przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań 

 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych  jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające terminy płatności 

wykraczają poza rok budżetowy 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż 

bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 

 

Przewodniczą Rady Gminy poprosiła Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy 

o odczytanie opinii na temat projektu uchwały budżetowej na 2016 rok. 

Opinie, które stanowią załączniki nr 5,6,7 i 8 do niniejszego protokołu przedstawili 

Przewodniczący  

w imieniu: 

 -  Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych -  Z. Śmieszek 

 -  Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – J. Kamiński 

 -  Komisji Rozwoju, Ładu Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa 

    G. Skabara 

  - Komisji Budżetu i Finansów – T. Augustyn 

 

T. Olejnik odczytał treść uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej: 

Uchwała SO-0951/76/D/17/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kaźmierz 

Uchwała Nr SO -0957/49/17/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz 

 Uchwała SO.0952/49/17/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały 

budżetowej Gminy Kaźmierz na 2016 rok 

Wyżej omówione uchwały stanowią załączniki nr 9, 10, 11 do niniejszego protokołu. 

T. Olejnik wyjaśnił, że deficyt jest możliwy do sfinansowania, a indywidualny wskaźnik 

spłaty nie zostanie przekroczony. 

Zgodnie z paragrafem 10 ust.1 uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej Gminy Kaźmierz Wójt ma prawo do przygotowania własnych poprawek do 

projektu budżetu z własnej inicjatywy lub na podstawie opinii Komisji właściwej do spraw 

budżetu lub na podstawie opinii Komisji Składu Orzekającego RIO.  



Te poprawki Wójta przedstawił Skarbnik Gminy – T. Olejnik.  

Poprawki, które wnosi Wójt Gminy Kaźmierz do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz na lata 2016 – 2030 omówione przez Skarbnika 

stanowią załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Następnie Skarbnik omówił poprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Kaźmierz na 

2016 rok proponowane przez Wójta Gminy Kaźmierz. 

Omówione poprawki stanowią załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Radny T. Augustyn zapytał o formę głosowania nad poprawkami do w/w projektów uchwał. 

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że paragraf 74 ust. 5 Statutu Gminy Kaźmierz daje Radzie 

Gminy możliwość głosowania nad grupą poprawek do projektu uchwały, a nie na każdą 

oddzielnie. 

Zdaniem radnego T. Augustyna rola  Komisji Budżetu i Finansów jest ograniczona, 

gdyż  nie wszystkie wniesione poprawki zostały uwzględnione. 

R. Gąska wyjaśnił , że w uchwalanie uchwały budżetowej Gminy Kaźmierz odbywa 

się oparciu o uchwałę Rady Gminy Kaźmierz z 25.08.2010 r. 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kaźmierz.  

Wójt skorzystał z tej możliwości, uwzględniające wszystkie przedstawione opinie RIO, 

propozycje z posiedzeń Komisji Rady Gminy Kaźmierz i częściowo uwzględnił poprawki 

Komisji Budżetu i Finansów.  

Te poprawki w jednym bloku zostaną poddane głosowaniu.  

T. Augustyn  podkreślił, że jego zdaniem te poprawki  mogłyby być oddzielnie 

głosowane. 

  R. Gąska jeszcze raz wyjaśnił, że to radni mają znakomity wpływ na podjęcie uchwały 

budżetowej, wyrażając swoją wolę w drodze głosowania. 

T. Olejnik potwierdził, że Pani Przewodnicząca podjęła słuszną decyzję głosowania 

nad poprawkami do uchwały budżetowej w jednym bloku, gdyż bilansują się wzajemnie. 

  R. Gąska stwierdził, że budżet jest dynamiczny i przyszły rok pracy pokaże jak on się 

w trakcie roku będzie się zmieniał. 

 Zabierając głos Wójt Z. Gałka podkreślił, że każdy projekt budżetu jest kompromisem 

i omawiany budżet mieści się właśnie w całym wyrazie słowa kompromis . Wójt podkreślił, 

że rola wójta i rady polega na tym ,żeby ten kompromis za każdym razem wspólnie 

wypracowywać . 

 Przewodnicząca ogłosiła o godzinie 16.50  pięciominutową przerwę w obradach. 

 Po przerwie radni powrócili na salę obrad.  

 

Przewodnicząca Rady przeczytała proponowane poprawki do projektu uchwały w sprawie 



 uchwalenia Wielkoletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz na lata 2016 – 2030 

Radni w wyniku głosowania nad poprawkami przyjęli je jednogłośnie 15(piętnastoma) 

głosami „za”. 

 

Przewodnicząca Rady przeczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wielkoletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz na lata 2016 – 2030. 

Radni w wyniku głosowania jednogłośnie 15(piętnastoma) głosami „za” podjęli włącznie 

 z naniesionymi poprawkami: 

 

Uchwałę nr XVII/105/2015 

w sprawie uchwalenia Wielkoletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kaźmierz na lata 2016 – 2030. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady przeczytała proponowane poprawki do projektu uchwały 

 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2016 rok. 

Radni w wyniku glosowania przyjęli proponowane poprawki do projektu budżetu Gminy 

Kaźmierz na 2016 rok 13(trzynastoma) głosami „za” , przy 2(dwóch) głosach 

„wstrzymujących się”.    

Następnie Przewodnicząca przeczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Kaźmierz na 2016 rok.  

Radni w wyniku głosowania 12(dwunastoma) głosami „za”, przy (trzech) głosach 

„wstrzymujących się” podjęli: 

 

Uchwałę nr XVII/106/2015 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2016 rok. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

 

Punktu IV  

W związku z brakiem interpelacji i zapytań radnych - punkt ten nie był realizowany. 



 

 

V. Wolne Wnioski i Informacje. 

Radna Z. Śmieszek przedstawiła informację ze spotkania Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw 

Społecznych z sołtysami Gminy Kaźmierz w dniu 10.12.2015 r. 

Informacja ta stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Radna Z. Śmieszek poprosiła o przekazanie informacji na temat okresu w jakim dokonana 

będzie sprzedaż mieszkań dla nauczycieli. 

A. Wojciechowska odpowiedziała, że prawdopodobnie sprawa będzie omawiana 

 w styczniu 2016 r. 

Głos zabrał radny T. Augustyn wyrażając zadowolenie ze wzrostu wydatków 

majątkowych. Niezadawalająca jest jednak progresja przy wydatkach bieżących. Radny 

zastanawia się nad środkami finansowymi na cele oświatowe ( szkoły podstawowe). 

Należałoby ograniczyć te wydatki. 

Zastępca Wójta – wyjaśnił, iż pewne środki z funduszu sołeckiego wchodzą  

w klasyfikację budżetową wydatków bieżących, co na pewno stanowi jakieś przekłamanie 

tego obrazu. Oświetlenie dróg z roku na rok wzrasta wypływając również na wzrost 

wydatków bieżących. 

A.Wojciechowska – podziękowała za szybkie i sprawne wykonanie oświetlenia ulic 

Reymonta i Kraszewskiego.  

M. Kokot – sołtys wsi Dolne Pole podziękowała z oświetlenie przystanku autobusowego 

w Brzeźnie, podobnie jak S. Kubala – sołtys wsi Pólko. 

 

VI. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Kaźmierz o godzinie 17.15 

zakończyła obrady XVII Sesji Rady Gminy Kaźmierz. 

 

 

 

 

 

 


