Protokół nr XLV/2018
z XLV sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie odbytej w dniu 09 lipca 2018r.
o godzinie 15-tej w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie
W posiedzeniu uczestniczyli:
- radni zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu,
- sołtysi i przew. RSM m. Tuliszkowa zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 2
do niniejszego protokołu,
- Sekretarz GiM, Sarbnik GiM
- przedstawiciele prasy,
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Maćkowski o godz. 15-tej otworzył XLV sesję Rady
Miejskiej.
Stwierdził, że na ustawowy stan rady w sesji 15 radnych 12 radnych, co stanowi quorum
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie zapytał, czy Radni mają uwagi lub pytania do porządku otrzymanego wraz
z zaproszeniem na sesję.
J. Pośpiech zapytał, czy można do porządku obrad wprowadzić pkt dotyczący zaopatrzenia w
wodę.
Przewodniczący RM T. Maćkowski odpowiedział, że Przew. RSM może złożyć wniosek w
interesującej go kwestii bo w sesji nie uczestniczy Burmistrz ani kier. ZGK wiec i tak sama
dyskusja nic nie wniesie.
Następnie odczytał wniosek wraz z uzasadnieniem o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Wniosek
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Rada nie wniosła uwag do porządku obrad XLV sesji, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF GiM Tuliszków na lata 2018-2021 /projekt 36/.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2018rok
/projekt 37/.
5. Zamknięcie obrad XLV Rady Miejskiej.
Ad. 1/ Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Otwarcia XLV sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący RM – Tomasz Maćkowski,
co zaznaczono na wstępie protokołu.
Na ustawowy stan 15 radnych w XLV sesji uczestniczyło 12 radnych.
Ad. 2/ Przedstawienie porządku obrad.
Rada nie wniosła uwag do porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie /12 głosami „za”/.
Ad. 3/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF GiM Tuliszków na lata 2018-2021 /projekt
36/.
Przewodniczący RM poprosił p. Skarbnik o omówienie w/w projektu uchwały.
Skarbnik GiM Anna Nawrocka - w zakresie danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej
aktualizuje się wielkości budżetowe 2018 roku, dokonane Uchwałą Nr 0007.37.2018 Rady
Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 09 lipca 2018 roku.
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W związku z powyższymi zmianami zwiększone zostały wydatki budżetu o kwotę 25 000,00 zł,
w zakresie wydatków bieżących oraz zmniejszone zostały rozchody budżetu w § 992 – Spłaty
otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 25 000,00 zł, do kwoty 1 208 250,00 zł.
Zmniejszenie rozchodów budżetu spowodowane jest umorzeniem 25 % zaciągniętej pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z
przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w budynku
mieszkalnym przy ul. Targowej 10 w Tuliszkowie” .
W związku z powyższymi zmianami zwiększeniu uległ deficyt budżetu w 2018 roku o kwotę
25 000,00 zł, do kwoty 5 667 665,00 zł.
Następnie zwiększeniu uległy nakłady na realizację zadania pn. „Odbieranie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta
Tuliszków” o kwotę 77 256,00 zł, do kwoty 581 256,00 zł.
A.
Janczewski zapytał, czy nie wpłynęło więcej ofert i czy nie można pozyskać więcej
oferentów?
Ł. Marciniak - odpowiedział, że od kilku lat zwykle wpływa jedna oferta.
Przewodniczący RM T. Maćkowski – koszt większy bo w związku ze zmianą segregacji musi być
więcej kursów.
Rada nie wnosiła uwag do projektu w/w uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany WPF GiM Tuliszków na lata
2018-2021r. tj. nr 36, który Rada w głosowaniu przyjęła jednomyślnie tj. 12 głosami „za”. Podjęta
uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków
na 2018rok /projekt 37/.
Przewodniczący RM poprosił p. Skarbnik o omówienie w/w projektu uchwały.
Skarbnik GiM Anna Nawrocka - zmniejsza się rozchody budżetu w § 992 – Spłaty otrzymanych
krajowych pożyczek i kredytów, o kwotę 25 000,00 zł, do kwoty 1 208 250,00 zł. Powyższe
zmniejszenie spowodowane jest umorzeniem 25 % zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację
zadania pn. „Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w budynku mieszkalnym przy ul. Targowej
10 w Tuliszkowie”. Po stronie wydatków powyższą kwotę przeznacza się na realizację zadania
„Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie
gminy Tuliszków” tj. dz. 900 rozdz. 90002 § 4300.
Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych w dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o
kwotę 13 628,00 zł. Powyższą kwotę przeznacza się na realizację zadania wyszczególnionego
powyżej, tj. dz. 900 rozdz. 90002 § 4300.
Powyższe zmiany wprowadza się w związku z złożoną ofertą przetargową na realizację zadania
„Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie
gminy Tuliszków”, z uwagi na to, że w budżecie na 2018 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej
na 2019 rok są zaplanowane kwoty niższe od złożonej oferty, w związku z powyższym
uniemożliwia to podpisanie umowy na realizację tego zadania.
Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Planowane przychody i rozchody budżetu na
2018 rok”, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
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Zmienia się załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Plan dochodów z tytułu opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi na 2018 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 25 000,00 zł. Rozchody budżetu zmniejsza się o
25 000,00 zł oraz zwiększa się deficyt budżetu się również o kwotę 25 000,00 zł.
A. Janczewski zapytał, dlaczego są rozbieżności w kwotach w pkt 5b uchwały.
Skarbnik GiM odpowiedziała, że do tej kwoty trzeba doliczyć środki z ochrony środowiska na ten
cel/
Przewodniczący Rady Miejskiej T. Maćkowski odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
Rady Miejskiej w sprawie zmian w uchwale budżetowej GiM Tuliszków na 2018 rok tj. 37, który
Rada w głosowaniu imiennym przyjęła jednomyślnie tj. 12 głosami „za”. Podjęta uchwała stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. / Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, ze wszystkie punkty porządku obrad XLV sesji zostały
omówione, podziękował wszystkim za przybycie i udział w obradach po czym wypowiadając
„zamykam obrady XLVI sesji Rady Miejskiej” zamknął obrady XLV sesji o godz. 15.25
Protokołowała:
Alina Przybysz

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tuliszkowie
Tomasz Maćkowski
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