Protokół nr 33/2018
z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk
odbytej w dniu 8 stycznia 2018 roku
w sali narad Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku
W sesji udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 15, tj. 100 proc. (zgodnie z listą obecności
stanowiącą załącznik do oryginału protokołu).
Obrady rozpoczęto o godz.11.00.
Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli:
1. Marian Kuś – Wójt Gminy
2. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy
3. Mirosław Madejski – Kierownik Referatu Oświatowo-Gospodarczego
Przebieg sesji
Obrady XXXIII sesji nadzwyczajnej VII kadencji Rady Gminy Przyłęk poprowadził Pan Wojciech
Szmajda, Przewodniczący Rady. Dokonał otwarcia sesji, a następnie odczytał zaproponowany przez
Wnioskodawcę następujący porządek obrad:
1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.

Rozpatrzenie projektu uchwały nr 1 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Przyłęk na lata 2018 – 2025

3.

Rozpatrzenie projektu uchwały nr 2 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej
na rok 2018

4.

Zamknięcie obrad

Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest kworum wymagane do podejmowania
prawomocnych uchwał zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz.
1875 z późn. zm.).
Ad. 2. –3.
Pani Mirosława Witczak, Skarbnik Gminy, omówiła wprowadzone zmiany
w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018–2025 i nr 2 Wykaz przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zaktualizowano WPF na lata 2018–2015 w zakresie dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów. Zwiększono planowane dochody ogółem o 577 tys. zł, bieżące

o 47 tys. zł a majątkowe o 530 tys. zł, tj. z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie o 200 tys. zł,
z Samorządu Województwa Mazowieckiego o 130 tys. zł i z KRSG o 200 tys. zł z przeznaczeniem na
zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łagowie. Zwiększono planowane wydatki
budżetu o 949 500 zł, tj. bieżące o 57 500 zł a majątkowe o 892 tys. zł. W roku bieżącym zwiększono
kwotę wydatków na zadania inwestycyjne o 892 tys. zł. W wyniku dokonanych zmian planowanych
dochodów

i

wydatków

zwiększono

planowany

deficyt

o

372 500

zł

do

kwoty

2 678 500 zł. Zmniejszono rozchody o kwotę 30 tys. zł z tytułu spłaty rat kredytu zaciągniętego
w Banku Spółdzielczym w Iłży. W roku 2018 ukształtowano rozchody na poziomie 245 tys. zł,
tj. splata kredytu 160 tys. zł i pożyczki 85 tys. zł. W związku z powyższym zwiększono przychody
o 342 500 zł, w tym: zmniejszono kwotę kredytu o 275 tys. zł planowaną na spłatę rat kapitałowych
i zaangażowano wolne środki w wysokości 617 500 zł, w tym: na spłatę rat kapitałowych
245 000 zł i na pokrycie deficytu 372 500 zł. Zmniejszono zaplanowane zadłużenie o kwotę 485 tys.
zł do kwoty 4 021 tys. zł. Zmniejszono również zadłużenie i spłatę rat kapitałowych w latach 2019–
2025. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone o 18 500 zł i wydatki związane
z funkcjonowaniem organu j.s.t o 65 tys. zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego
„Zakup i montaż pieca c.o. do Urzędu Gminy” Zmniejszono różnicę pomiędzy dochodami
a wydatkami o 10 500 zł i ukształtowano ją na poziomie 1 170 140 zł, a za tym spełniony został
wymóg art 242 ustawy o finansach publicznych. Po uwzględnieniu zmian w WPF w całym okresie
objętym prognozą obciążenie budżetu obsługą zadłużenie mieści się w granicach indywidualnego
wskaźnika dopuszczonego obciążeniem wskaźnika rzędu obsługą zadłużenia. Następnie omówiła
zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć. W wydatkach bieżących
wprowadzono nowe przedsięwzięcie, tj. rozgraniczenie działki w Lucimi - poprawa infrastruktury na
kwotę 3990 zł. W wydatkach majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcia, tj. „Przebudowa
drogi gminnej relacji Grabów nad Wisłą – droga krajowa Nr 12 - poprawa infrastruktury” oraz
„Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską wraz
z infrastrukturą w miejscowości Lucimia” o łącznych nakładach finansowych 244 tys. zł, w limicie
wydatków i zobowiązań w roku 2018 – 240 tys. zł.
Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały nr 1, w związku z czym w wyniku
przeprowadzonego głosowania jawnego przez Przewodniczącego obrad Rada Gminy przyjęła
Uchwałę Nr 189/XXXIII/18 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2018‒2025.
Głosowanie nad projektem uchwały nr 1: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 radnych, 15 osób głosowało za.
Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej
na 2018 rok – projekt uchwały nr 2, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 577 tys. zł.
Ustalono dochody o łącznej kwocie 26 797 354 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę

949 500 zł i ustalono wydatki o łącznej kwocie 29 475 854 zł. W Tabeli nr 3 Plan wydatków
inwestycyjnych na rok 2018 - zmiany zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 892 tys. zł. Ustalono
kwotę wydatków w wysokości 4 010 tys. zł. Zwiększono deficyt budżetu gminy o kwotę 372 500 zł
i ustalono deficyt w wysokości 2 678 500 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: kredytu
w kwocie 2306 tys. zł, inne źródła (wolne środki) 372 500 zł. Zwiększono przychody budżetu gminy
o kwotę 342 500 zł, w tym: wolne środki angażuje się w wysokości 617 500 zł i kredyt (zmniejsza o)
275 tys. zł. Po dokonaniu zmian ustalono przychody w łącznej wysokości 2 923 500 zł
z następujących tytułów: kredytu w kwocie 2306 tys. zł i inne źródła (wolne środki) 617 500 zł.
Zmniejszono również rozchody budżetu gminy o kwotę 30 tys. zł. Po dokonaniu zmian ustalono
rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 245 tys. zł z następujących tytułów: spłaty otrzymanych
kredytów w kwocie 160 tys. zł i spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 85 tys. zł. Pozostałe
postanowienia Uchwały Budżetowej na 2018 r. pozostają bez zmian.
W związku z powyższymi zmianami ulega zmianie Plan dochodów budżetu na rok 2018
– zmiany, tj. Tabela nr 1, Plan wydatków budżetu na rok 2018 – zmiany, tj. Tabela nr 2 i Plan
wydatków inwestycyjnych na rok 2018 - zmiany, tj. Tabela nr 3.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy mają pytania do projektu uchwały nr 2.
Radni nie mieli uwag.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przez Prowadzącego obrady Rada Gminy
przyjęła Uchwałę Nr 190/XXXIII/18 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok
2017.
Głosowanie nad projektem uchwały nr 5: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 radnych, 15 osób głosowało za.
Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXIII
sesji nadzwyczajnej VII kadencji Rady Gminy o godzinie 1145.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisława Krakowiak

Wojciech Szmajda

