
P R O T O K Ó Ł 

 z IV sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 27 grudnia 2018r. 

 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janikowie 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Czerwiński o godzinie 1530 słowami 

„otwieram V sesję Rady Miejskiej w Janikowie” otworzył sesję i po powitaniu Prezes ZNP 

Panią Krystynę Świątkowską, Kierownika OSiR Pana Grzegorza Płuciennika, Prezesa LZS 

Pana Jana Gnutka, radcę prawnego pana Sławomira Waleńskiego, sołtysów z terenu gminy 

Janikowo, radnych, Burmistrza Andrzeja Brzezińskiego, Z-cę Burmistrza Jacka Dumę, 

Sekretarz Aleksandrę Szczesiak, Skarbnik Hannę Kuczyńską, oznajmił, iż zgodnie z listą 

obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady 

wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. / 

listy stanowią załącznik nr 1 do protokółu/ 

Protokolantem IV sesji była podinspektor Barbara Smolik. 

Przewodniczący Rady poinformował, że ze względów technicznych na razie nie ma 

bezpośredniej transmisji obrad, jednak są one nagrywane. Następnie przedstawił porządek 

obrad i poprosił o zgłaszanie uwag. 

Wobec nie zgłoszenia propozycji zmian w porządku obrad Rada jednogłośnie 15 głosami za, 0 

przeciw i 0 wstrzymujących się od głosowania. 

1. Otwarcie i przywitanie przybyłych na sesję. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.  
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z prac w okresie pomiędzy sesjami (z 

realizacji uchwał, informacja o stanie środków finansowych gminy). 
  
6. Składanie interpelacji.  

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta 
Janikowo na 2019r i wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Janikowie na 2019 rok. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Janikowie na 2019 
rok.  

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Janikowie na 2019 rok.  

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018.  
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13. Przyjęcie budżetu na rok 2019: 

1) Przedstawienie autopoprawki Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo do projektu budżetu na 
2019 rok. 
2) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza; 
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy; 
4) Odczytanie opinii przez Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady Miejskiej;  
5) Dyskusja nad projektem budżetu na 2019r.; 
6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2019r. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Janikowo:  
1) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy; 
2) Dyskusja nad projektem uchwały; 
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta   
Janikowo. 

 
15. Odpowiedzi na interpelacje. 
16. Wnioski i zapytania. 
17. Zakończenie sesji. 

 
Przebieg głosowania, uprawnieni do głosowania: 

Lp. 
 

Nazwisko i imię  „Za” „Przeciw” „Wstrzymał/a się 
od głosu 

 1. Czerwiński Grzegorz 
 

x   

 2.  Czołgoszewska Beata 
 

x   

 3. Domżalski Marian 
 

x   

 4.  
 

Dworczak Marcin  x   

 5. 
 

Dworek Waldemar x   

 6. 
 

Gilas-Pyzik Agata x   

 7. 
 

Hulisz Marcin 
 

x   

 8. 
 

Nowak Irena x   

 9. 
 

Padoł Robert 
 

x   

10. 
 

Pietrala Roman x   

11. 
 

Szparagowski Robert x   

12. 
 

Wesołowski Tomasz x   

13. 
 

Wierciszewski Andrzej 
 

x   

14. Wiliński Krzysztof 
 

x   

15. 
 

Witkowska Joanna 
 

x   

 
Wykaz imiennego jawnego głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu 
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Punkt 4 

Grzegorz Czerwiński poinformował, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony i był 

wyłożony do wglądu w biurze rady, każdy z radnych mógł się z nim zapoznać i wnieść 

ewentualne zastrzeżenia. Z uwagi na brak poprawek poddał protokół pod głosowanie. Rada 

przyjęła protokół z III Sesji Rady Miejskiej w Janikowie – 15 głosami za, 0 przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących się. 

 

Przebieg głosowania, uprawnieni do głosowania: 

Lp. 
 

Nazwisko i imię  „Za” „Przeciw” „Wstrzymał/a się 
od głosu 

 1. Czerwiński Grzegorz 
 

x   

 2.  Czołgoszewska Beata 
 

x   

 3. Domżalski Marian 
 

x   

 4.  
 

Dworczak Marcin  x   

 5. 
 

Dworek Waldemar x   

 6. 
 

Gilas-Pyzik Agata x   

 7. 
 

Hulisz Marcin 
 

x   

 8. 
 

Nowak Irena x   

 9. 
 

Padoł Robert 
 

x   

10. 
 

Pietrala Roman x   

11. 
 

Szparagowski Robert x   

12. 
 

Wesołowski Tomasz x   

13. 
 

Wierciszewski Andrzej 
 

x   

14. Wiliński Krzysztof 
 

x   

15. 
 

Witkowska Joanna 
 

x   

 
Wykaz imiennego jawnego głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu 

 

Punkt 5 

Burmistrz Andrzej Brzeziński kolejno przedstawił: 

1. Stan finansów gminy: 
następnie Burmistrz przedstawił stan finansowy gminy: 

-  jednostki budżetowe i gmina –     – 2.095.913,36 zł 

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na dzień 24 grudnia 2018r. 
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- dochody - 56.104.610,07 zł   

- wydatki - 55.746.471,06 zł 

Na dzień 24 grudnia 2018 roku ustalono nadwyżkę w budżecie na kwotę 358.139,01 zł   

Zadłużenie na dzień 14 grudnia 2018r. wynosi: 

- kredyt na pokrycie deficytu PKO BP ( z roku 2010)           -    5.668.055,47 zł 

- kredyt na spłatę zadłużenia w PBS Janikowo (z roku 2012)      -        328.571,40 zł 

- kredyt na spłatę zadłużenia w PBS Janikowo (z roku 2013)       -    2.367.999,62 zł 

- pożyczka z WFOŚiGW ( z roku 2014)                                        -        469.560,00 zł 

- pożyczka z WFOŚiGW ( z roku 2014)                                        -           32.856,00 zł 

- kredyt na spłatę zadłużenia z BGK ( z roku 2015)            -       2.125.000,00 zł 

- kredyt na pokrycie deficytu BGK (z roku 2015)            -       1.770.837,00 zł 

- kredyt na spłatę zadłużenia w PBS Janikowo (z roku 2016)        -       2.000.000,00 zł 

- kredyt na spłatę zadłużenia w PBS Janikowo (z roku 2017)        -      1.500.000,00 zł 

- kredyt na spłatę zadłużenia w PBS Janikowo (z roku 2018)        -      1.500.000,00 zł 

Razem kredyty i pożyczki                                 -    17.762.879,49 zł 

 

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 27.12.2018r. stanowi 
30,8%  kwoty planowanych dochodów. /załącznik nr 4 do protokołu/ 

 
2. Następnie poinformował, że od poprzedniej sesji od 14 grudnia do 27 grudnia 2018r. nie 

wydano żadnych Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta. 

 
Z realizacji uchwał: 
 

1. Sprzedano nieruchomości w Janikowie ul. Ogrodowa 14/44 o powierzchni 57,11m2 

(18.12.2018) cena wywoławcza 150.000,00 zł, kwota uzyskana w przetargu 

152.000,00zł.   /zał.nr 5 do protokółu/ 

 

Z bieżących spraw Burmistrz poinformował, że dzisiaj odbył się przetarg na nieruchomość 

położoną w Skalmierowicach. Kwota wywoławcza 50.000,00 złotych, sprzedano za 50.500,-- zł   

Brak pytań i uwag 

 

Punkt 6 

Na IV sesji Rady Miejskiej interpelację zgłosił radny Waldemar Dworek. Interpelacja dotyczy 

możliwości modernizacji dróg dojazdowych i zamontowania dodatkowego oświetlenia do 

posesji przy ulicy Słonecznej od nr 6 do nr 105. /złącznik nr 6/ 
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Punkt 7 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta 

Janikowo na rok 2019 i wynagradzania gminnej Komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych.  

Z-ca burmistrza Jacek Duma wyjaśnił, że jego przyjęcie Programu jest niezbędne w celu 

realizacji zadań własnych Gminy dotyczących ograniczenia bądź zapobiegania konsekwencjom 

następstw nadużywania alkoholu i narkotyków, prowadzenia działań edukacyjnych i 

profilaktycznych w tym zakresie. Program na 2019 rok powstał w oparciu o obowiązujące w 

tym zakresie akty prawne. Podstawą prawną działań zawiązanych z rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Podstawowym aktem prawnym w przeciwdziałaniu narkomanii jest ustawa  

o przeciwdziałaniu narkomanii. Dodał, że Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Roman Kiełb, na komisjach rady, szczegółowo 

omówił program, z-ca burmistrza przedstawił główne zadania i cele proponowane w Programie.  

W dyskusji nikt nie zabrał głosu. Brak pytań i uwag. 

Burmistrz Andrzej Brzeziński poinformował, że Pan Roman Kiełb jest chory i dlatego nie mógł 

osobiście omówić Programu. 

Wobec nie zgłoszenia uwag co do przedstawionej propozycji uchwały odczytano uchwałę i 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.  

Uchwała Nr IV/14/2018 została przyjęta jednogłośnie przy 15 głosach za, 0 przeciw i 0 

wstrzymujących się od głosowania. /zał. nr 7/ 

Przebieg głosowania, uprawnieni do głosowania: 

Lp. 
 

Nazwisko i imię  „Za” „Przeciw” „Wstrzymał/a się 
od głosu 

 1. Czerwiński Grzegorz 
 

x   

 2.  Czołgoszewska Beata 
 

x   

 3. Domżalski Marian 
 

x   

 4.  
 

Dworczak Marcin  x   

 5. 
 

Dworek Waldemar x   

 6. 
 

Gilas-Pyzik Agata x   

 7. 
 

Hulisz Marcin 
 

x   

 8. 
 

Nowak Irena x   

 9. 
 

Padoł Robert 
 

x   
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10. 
 

Pietrala Roman x   

11. 
 

Szparagowski Robert x   

12. 
 

Wesołowski Tomasz x   

13. 
 

Wierciszewski Andrzej 
 

x   

14. Wiliński Krzysztof 
 

x   

15. 
 

Witkowska Joanna 
 

x   

 
Wykaz imiennego jawnego głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu 

 

Punkt 8 

Plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janikowie na 2019 rok przedstawiła 

przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Agata Gilas-Pyzik. 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i przystąpił do głosowania.  

Uchwała Nr IV/15/2018 została przyjęta jednogłośnie przy 15 głosach za, 0 przeciw i 0 

wstrzymujących się od głosowania. /zał. nr 9/ 

Przebieg głosowania, uprawnieni do głosowania: 

Lp. 
 

Nazwisko i imię  „Za” „Przeciw” „Wstrzymał/a się 
od głosu 

 1. Czerwiński Grzegorz 
 

x   

 2.  Czołgoszewska Beata 
 

x   

 3. Domżalski Marian 
 

x   

 4.  
 

Dworczak Marcin  x   

 5. 
 

Dworek Waldemar x   

 6. 
 

Gilas-Pyzik Agata x   

 7. 
 

Hulisz Marcin 
 

x   

 8. 
 

Nowak Irena x   

 9. 
 

Padoł Robert 
 

x   

10. 
 

Pietrala Roman x   

11. 
 

Szparagowski Robert x   

12. 
 

Wesołowski Tomasz x   

13. 
 

Wierciszewski Andrzej 
 

x   

14. Wiliński Krzysztof 
 

x   

15. 
 

Witkowska Joanna 
 

x   
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Wykaz imiennego jawnego głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu 

 

Punkt 9  

Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Janikowie. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie planów pracy. Plany pracy na 2019 rok 

kolejno przedstawili przewodniczący Komisji: 

1) Kultury, Sportu, Zdrowia i Oświaty - radny Marcin Dworczak,  
2) Skarg, wniosków i petycji – radny Marcin Hulisz, 
3) Budżetu i Rozwoju – radna Irena Nowak 
4) Rolnej i Ochrony Środowiska - radny Andrzej Wierciszewski, 

 

Wobec nie zgłoszenia pytań i uwag uchwałę poddano pod głosowanie. Uchwała Nr IV/16/2018 

została przyjęta 15 głosami za , 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosowania. /zał. nr 11/ 

 

Przebieg głosowania, uprawnieni do głosowania: 

Lp. 
 

Nazwisko i imię  „Za” „Przeciw” „Wstrzymał/a się 
od głosu 

 1. Czerwiński Grzegorz 
 

x   

 2.  Czołgoszewska Beata 
 

x   

 3. Domżalski Marian 
 

x   

 4.  
 

Dworczak Marcin  x   

 5. 
 

Dworek Waldemar x   

 6. 
 

Gilas-Pyzik Agata x   

 7. 
 

Hulisz Marcin 
 

x   

 8. 
 

Nowak Irena x   

 9. 
 

Padoł Robert 
 

x   

10. 
 

Pietrala Roman x   

11. 
 

Szparagowski Robert x   

12. 
 

Wesołowski Tomasz x   

13. 
 

Wierciszewski Andrzej 
 

x   

14. Wiliński Krzysztof 
 

x   

15. 
 

Witkowska Joanna 
 

x   

 
Wykaz imiennego jawnego głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu 
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Punkt 10 

Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Janikowie. 

Przewodniczący Rady Grzegorz Czerwiński przedstawił plan pracy Rady Miejskiej w 

Janikowie na 2019 rok.  

W dyskusji zabrała głos radna Joanna Witkowska, zwracając uwagę, że III kwartał punkt 2 

planu pracy rady mógłby zostać uzupełniony poprzez dopisanie egzaminu ósmych klas. 

Przewodniczący Rady podziękował za sugestię i poprosił, aby Radni poprawili ten punkt na 

brzmienie „Informacja z realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego i ósmych klas szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019.” 

Następnie Przewodniczący Rady zapoznał wszystkich z treścią uchwały i następnie przystąpił 

do głosowania. Rada Miejska jednogłośnie 15 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się od 

głosu przyjęła uchwałę Nr IV/17/2018. /załącznik nr 13 do protokołu/ 

 

Przebieg głosowania, uprawnieni do głosowania: 

Lp. 
 

Nazwisko i imię  „Za” „Przeciw” „Wstrzymał/a się 
od głosu 

 1. Czerwiński Grzegorz 
 

x   

 2.  Czołgoszewska Beata 
 

x   

 3. Domżalski Marian 
 

x   

 4.  
 

Dworczak Marcin  x   

 5. 
 

Dworek Waldemar x   

 6. 
 

Gilas-Pyzik Agata x   

 7. 
 

Hulisz Marcin 
 

x   

 8. 
 

Nowak Irena x   

 9. 
 

Padoł Robert 
 

x   

10. 
 

Pietrala Roman x   

11. 
 

Szparagowski Robert x   

12. 
 

Wesołowski Tomasz x   

13. 
 

Wierciszewski Andrzej 
 

x   

14. Wiliński Krzysztof 
 

x   

15. 
 

Witkowska Joanna 
 

x   

 
Wykaz imiennego jawnego głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu 
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Punkt 11 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości 

Z-ca burmistrza Jacek Duma wyjaśnił, że pomieszczenie – garaż- przeznaczone pod najem 

znajduje się w budynku komunalnym w Kołodziejewie, gdzie funkcjonuje Ośrodek Zdrowia, 

punkt apteczny oraz znajdują się tam dwa mieszkania lokatorskie. Pierwotnie pomieszczenie 

garażowe w piwnicy budynku przynależało do mieszkania służbowego, zajmowanego przez 

lekarza pracującego w ośrodku. Ponieważ obecnie mieszkania są wynajmowane można 

przeprowadzić przetarg na oddanie w najem tego pomieszczenia.  

 

Wobec nie zgłoszenia pytań i uwag uchwałę poddano pod głosowanie. Uchwała Nr IV/18/2018 

została przyjęta 15 głosami za , 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosowania. /zał. nr 15/ 

 

Przebieg głosowania, uprawnieni do głosowania: 

Lp. 
 

Nazwisko i imię  „Za” „Przeciw” „Wstrzymał/a się 
od głosu 

 1. Czerwiński Grzegorz 
 

x   

 2.  Czołgoszewska Beata 
 

x   

 3. Domżalski Marian 
 

x   

 4.  
 

Dworczak Marcin  x   

 5. 
 

Dworek Waldemar x   

 6. 
 

Gilas-Pyzik Agata x   

 7. 
 

Hulisz Marcin 
 

x   

 8. 
 

Nowak Irena x   

 9. 
 

Padoł Robert 
 

x   

10. 
 

Pietrala Roman x   

11. 
 

Szparagowski Robert x   

12. 
 

Wesołowski Tomasz x   

13. 
 

Wierciszewski Andrzej 
 

x   

14. Wiliński Krzysztof 
 

x   

15. 
 

Witkowska Joanna 
 

x   

 
Wykaz imiennego jawnego głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu 
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Punkt 12 

Proponowane zmiany w budżecie przedstawiła Skarbnik Hanna Kuczyńska.  

Zmiany w budżecie na 2018 rok obejmują: 

DOCHODY BUDŻETOWE: 
 
Dochody bieżące: 
W dziale 600 – Transport i łączność – o kwotę 6 000,00 zł zmniejsza się planowe wpływy z 
różnych dochodów.  
 
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 10 000,00 zł zmniejsza się planowe 
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy z odsetek od 
nieterminowych wpłat zwiększa się o kwotę 250,00 zł, a wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 
zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł. 
 
W dziale 720 – Informatyka – planowane wpływy z tytułu kosztów upomnień i rozliczeń z lat 
ubiegłych zwiększa się o kwotę łączną 241,00 zł. 
 
W dziale 750 – Administracja publiczna – zwiększa się planowane wpływy z tytułu rozliczeń z 
lat ubiegłych o kwotę 120 000,00 zł oraz wpływy z usług o kwotę 50,00 zł.  
Zaplanowane wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych ulegają zmniejszeniu o łączną kwotę 2 300,00 zł. Ponadto do planu dochodów 
wprowadza się kwotę 70,00 zł, która stanowi wpływy z różnych dochodów, uzyskanych przez 
MGZO w Janikowie. 
 
W dziale 756 – Dochody – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 
korekty obejmują wpływy z: 
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej – zwiększenie o kwotę 645,00 zł, 
- podatku od nieruchomości – zmniejszenie o kwotę 90 365,00 zł, 
- podatku rolnego – zmniejszenie o kwotę łączną 56 710,16 zł, 
- podatku leśnego – zwiększenie o kwotę 120,00 zł, 
- podatku od środków transportowych – zmniejszenie o kwotę 8 014,94 zł, 
- opłaty targowej – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł, 
- opłaty skarbowej – zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł, 
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł, 
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – zmniejszenie o 
kwotę 407,00 zł, 
- kosztów upomnień – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł. 
 
W dziale 801 – Oświata i wychowanie – korekty planowanych dochodów dotyczą rozdziałów: 
- 80101 – zwiększenie o kwotę 1 410,00 zł, 
- 80103 – zwiększenie o kwotę 500,00 zł, 
- 80104 – zmniejszenie o kwotę 14 700,00 zł, 
- 80110 – zmniejszenie o kwotę 10,00 zł. 
 
W dziale 851 – Ochrona zdrowia – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 
dnia 19 grudnia 2018 roku, Nr WFB.I.3120.3.90.2018 o kwotę 85,00 zł zwiększa się plan 
dotacji celowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w 
sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. 
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W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planowanych dochodów związanych z 
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 
zwiększa się o łączną kwotę 125,00 zł. 
 
W dziale 855 – Rodzina – zwiększenie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zwiększa się o kwotę 
3 000,00 zł. 
 
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – korekty planowanych 
dochodów dotyczą rozdziałów: 
- 90002 – zwiększenie o kwotę łączną 8 300,00 zł wpływów z odsetek od nieterminowych 
wpłat i kosztów upomnień, 
- 90015 – zmniejszenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 16 645,00 zł, 
- 90020 – wprowadzenie do planu dochodów kwoty 155,00 zł z zakresu gromadzenia środków 
z opłat produktowych, 
- 90095 – zmniejszenie planu dochodów o  kwotę łączną 1 692,41 zł. 
 
W dziale 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę łączną 1 200,00 zł planowanych 
wpływów z różnych opłat i z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. 
 
Dochody majątkowe: 
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowane do uzyskania dochody ze sprzedaży 
majątku zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł. 
 
W dziale 720 – Informatyka – zmniejsza się planowane wpływy środków na realizację zadania 
pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” o kwotę 61 877,49 zł. Środki te zostały przeniesione do 
budżetu na rok 2019. 
 
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów  
na realizację zadania pn. „ Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie 
Gminy Janikowo” o kwotę 2 000,00 zł. 
 
W dziale 926 – Kultura fizyczna – do planu dochodów wprowadza się kwotę 15 000,00 zł, 
która stanowi dofinansowanie zadania pn. „Budowa obszaru aktywności fizycznej 
wyposażonego w elementy siłowni zewnętrznej. 
 
WYDATKI BUDŻETOWE: 
 
Wydatki bieżące: 
W dziale 600 – Transport i łączność – o kwotę 3 870,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na 
zakup materiałów do remontu dróg, a o kwotę 3 000,00 zł zwiększa się plan wydatków z 
przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. 
 
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów 
utrzymania budynków gminnych zmniejsza się o łączną kwotę 13 810,00 zł. 
 
W dziale 720 – Informatyka – o kwotę 3 248,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na 
realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.”. 
 
W dziale 750 – Administracja publiczna – korekty dotyczą rozdziałów: 
- 75011 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę łączną 3 949,00 zł, 
- 75022 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę łączną 329,62 zł, 
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- 75023 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę łączną 84 319,95 zł, 
- 75075 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2 000,00 zł, 
 - 75085 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę łączną 2 000,00 zł, 
- 75095 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 100,00 zł. 
 
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie 
planowanych wydatków przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentu dla osób powołanych do 
obycia zastępczej służby wojskowej o kwotę 2 000,00 zł. 
 
W dziale 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków ogółem w dziale zwiększa się o kwotę 
150 895,00  zł. Korekty dotyczą rozdziałów: 
- 80101 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę łączną 437 791,00 zł, 
- 80103 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę łączną 3 100,00 zł, 
- 80104 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 4 240,00 zł, 
- 80110 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę łączną 10 500,00 zł,  
- 80113 – zwiększenie planowanych wydatków na doważenie uczniów do szkół o kwotę 
81 500,00 zł, 
- 80146 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 400,00 zł w 
planowanych wydatkach na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 
- 80148 – zwiększenie planowanych wydatków na wypłaty wynagrodzeń  o kwotę 2 000,00 zł, 
- 80149 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 4 655,00 zł, 
- 80150 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 494 891,00 zł, 
- 80152 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 15 000,00 zł. 
W dziale 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 85,00 zł zwiększa się plan wydatków z 
przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach 
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Ponadto o 
kwotę 2 500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na realizację programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii  oraz 
dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.  O kwotę łączną   2 
455,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na prowadzenie Filii Pogotowia Ratunkowego w 
Janikowie.  
 
W dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się korekt planowanych wydatków w rozdziałach: 
- 85203 – zwiększenie planowanych wydatków na prowadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Janikowie o kwotę 100,00 zł, 
- 85205 – zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie o kwotę 312,43 zł, 
- 85215 – zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł planu wydatków na wypłaty dodatków 
mieszkaniowych, 
- 85219 – zmniejszenie o kwotę łączną 30 597,49 zł zaplanowanych wydatków na prowadzenie 
MGOPS w Janikowie, 
- 85228 – zmniejszenie o kwotę łączną 6 000,00 zł planu wydatków na świadczenie usług 
opiekuńczych, 
- 85295 – zmniejszenie planowanych wydatków o łączną kwotę 31 710,52 zł. 
Łącznie planowane wydatki ujęte w dziale 852 ulegają zmniejszeniu o kwotę 71 520,44 zł. 
 
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się planowane wydatki na 
działalność świetlic szkolnych o łączną kwotę 1 400,00 zł i na pomoc materialną dla uczniów o 
charakterze socjalnym o kwotę 11 342,40 zł.  
 
W dziale 855 – Rodzina – korekty dotyczą rozdziałów: 
- 85502 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę łączną 13 747,37 zł, 
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- 85504 – zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny o 
łączną kwotę 26 767,17 zł. Łącznie planowane wydatki ujęte w dziale 855 ulegają zmniejszeniu 
o kwotę 40 514,54 zł. 
 
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – korekty dotyczą planowanych 
wydatków ujętych w rozdziałach: 
- 90002 – zwiększenie planu wydatków na prowadzenie gospodarki odpadami o łączną kwotę 
7 800,00 zł, 
- 90003 – zmniejszenie o kwotę 2 995,00 zł planowanych wydatków na oczyszczanie miast i 
wsi, 
- 90013 – zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł planu wydatków na pokrycie kosztów 
umieszczenia psów w schronisku, 
- 90015 – zwiększenie o kwotę 31 000,00 zł zaplanowanych wydatków na pokrycie kosztów 
zużycia energii do oświetlenia ulicznego, 
- 90095 – zmniejszenie planowanych wydatków o łączną kwotę 27 300,00 zł. 
 
W dziale 926 – Kultura fizyczna – w planowanych wydatkach na bieżącą działalność OSiR w 
Janikowie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz 
zwiększa się ogólną kwotę wydatków o 27 000,00 zł. 
  
Wydatki majątkowe: 
 
W dziale 600 – Transport i łączność – zmniejsza się planowane wydatki o łączną kwotę 
128 800,00 zł, w tym na: 
- budowę i modernizację dróg gminnych – o kwotę 52 300,00 zł, 
- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Trląg – o kwotę 
76 500,00 zł. 
 
W dziale 720 – Informatyka – o kwotę 72 797,05 zł zmniejsza się planowane wydatki na 
realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.”. 
 
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – korekty dotyczą planowanych 
wydatków ujętych w rozdziałach: 
- 90005 – zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. „ Wymiana źródeł ciepła 
zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Janikowo” o kwotę 4 000,00 zł, 
- 90015 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 121 500,00 zł na realizację zadania 
pn. „Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w 
Janikowie” 
- 90095 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 46 500,00 zł na realizację zadania pn. 
„Centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej w Janikowie”. 
 
Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 433 471,00 zł po stronie 
zmniejszeń. 
 

W dyskusji nikt nie zabrał głosu. Brak pytań i uwag. 

Wobec nie zgłoszenia uwag co do przedstawionej propozycji uchwały odczytano uchwałę, 

następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.  

Uchwała Nr IV/19/2018 została przyjęta jednogłośnie przy 15 głosach za, 0 przeciw i 0 

wstrzymujących się od głosowania. /zał. nr 17/ 
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Przebieg głosowania, uprawnieni do głosowania: 

Lp. 
 

Nazwisko i imię  „Za” „Przeciw” „Wstrzymał/a się 
od głosu 

 1. Czerwiński Grzegorz 
 

x   

 2.  Czołgoszewska Beata 
 

x   

 3. Domżalski Marian 
 

x   

 4.  
 

Dworczak Marcin  x   

 5. 
 

Dworek Waldemar x   

 6. 
 

Gilas-Pyzik Agata x   

 7. 
 

Hulisz Marcin 
 

x   

 8. 
 

Nowak Irena x   

 9. 
 

Padoł Robert 
 

x   

10. 
 

Pietrala Roman x   

11. 
 

Szparagowski Robert x   

12. 
 

Wesołowski Tomasz x   

13. 
 

Wierciszewski Andrzej 
 

x   

14. Wiliński Krzysztof 
 

x   

15. 
 

Witkowska Joanna 
 

x   

 
Wykaz imiennego jawnego głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu 

 

Punkt 13 

Przyjęcie budżetu na 2019r.: 
1) Przedstawienie autopoprawki Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo do projektu 

budżetu na 2019 rok. 
2) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza; 
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy; 
4) Odczytanie opinii przez Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady Miejskiej;  
5) Dyskusja nad projektem budżetu na 2019r.; 
6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2019 rok. 

 

Ad. 1) Autopoprawkę przedstawiła Skarbnik Hanna Kuczyńska /zał nr 19/ 

 

Ad. 2) Projekt budżetu na 2019 rok przedstawiła Skarbnik Hanna Kuczyńska.  

 

Ad. 3) Skarbnik poinformowała, że projekt budżetu na 2019r. został przesłany do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Odczytała uchwałę Nr 4/P/2018 Składu Orzekającego Nr 
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14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie wydania 

opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy i Miasta Janikowo. RIO 

zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie. /zał. nr 20/ 

 

Ad. 4) Odczytanie opinii na temat projektu budżetu na 2019r. przez przewodniczących Komisji. 

a) Radny Marcin Hulisz  - opinię Komisji Skarg, wniosków i petycji /zał.21/  

b) Radny Andrzej Wierciszewski - opinię Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska.  

/zał.nr 22/  

c) Radna  Irena Nowak - opinię Komisji Budżetu i Rozwoju./zał.nr 23/ 

d) Radny Marcin Dworczak - opinię Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia i Oświaty 

/zał.nr 24/ 

 e) Radna Agata Gilas-Pyzik - opinię Komisji Rewizyjnej /zał. Nr 25/ 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2019 rok. 

 

Ad. 5) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na 2019r. 

Brak dyskusji.  

 

Ad. 6) Przyjęcie budżetu na 2019 rok 

 Wobec tego, że nikt nie zabrał głosu w dyskusji, Przewodniczący Rady przystąpił do 

głosowania. Uchwała Nr IV/20/2018 została przyjęta 15 głosami za, 0 przeciw i 0 

wstrzymującym się od głosowania. /zał. nr 26/  

Przebieg głosowania, uprawnieni do głosowania: 

Lp. 
 

Nazwisko i imię  „Za” „Przeciw” „Wstrzymał/a się 
od głosu 

 1. Czerwiński Grzegorz 
 

x   

 2.  Czołgoszewska Beata 
 

x   

 3. Domżalski Marian 
 

x   

 4.  
 

Dworczak Marcin  x   

 5. 
 

Dworek Waldemar x   

 6. 
 

Gilas-Pyzik Agata x   

 7. 
 

Hulisz Marcin 
 

x   

 8. 
 

Nowak Irena x   

 9. 
 

Padoł Robert 
 

x   
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10. 
 

Pietrala Roman x   

11. 
 

Szparagowski Robert x   

12. 
 

Wesołowski Tomasz x   

13. 
 

Wierciszewski Andrzej 
 

x   

14. Wiliński Krzysztof 
 

x   

15. 
 

Witkowska Joanna 
 

x   

 
Wykaz imiennego jawnego głosowania stanowi załącznik nr 27 do protokołu 

 

Punkt 14 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Janikowo  

1) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy; 
2) Dyskusja nad projektem uchwały; 
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i 
Miasta Janikowo 

 
Ad. 1) Skarbnik Hanna Kuczyńska przedstawiła założenia do WPF.  

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077, Dz.U.   z 2018 
roku, poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693).  
 
Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2019 – 2030, tj. okres na jaki 
przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie  oraz 
okres, na który zaciągnięto zobowiązania i przewidywany czas spłaty tych zobowiązań. 
 
Przy opracowywaniu WPF przyjęto zasadę rozdzielenia dochodów i wydatków na bieżące i 
majątkowe zgodnie z zapisem w ustawie o finansach publicznych. W trakcie tworzenia tego 
dokumentu przyjęto założenia zmian dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy i 
Miasta Janikowo na przestrzeni lat ujętych w prognozie oraz założenia dotyczące zaciągniętych 
przez Gminę zobowiązań. 
 
Wartość szacowanych dochodów została ustalona na podstawie ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego, która określa źródła tych dochodów oraz zasady ustalania i ich 
gromadzenia. 
 
Dochody prognozowano w podziale na następujące źródła: 

 Dochody bieżące: 
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, 

            - podatki i opłaty lokalne 
            - subwencje, 
            - dotacje celowe. 

 Dochody majątkowe – dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje i środki otrzymane 
na inwestycje. 
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Ogółem dochody przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 kształtują 
się następująco: 

 w roku 2019 – 55 165 472,41 zł, 
 w roku 2020 – 57 268 117,00 zł, 
 w roku 2021 – 56 353 000,00 zł, 
 w roku 2022 – 56 400 000,00 zł. 

 
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z tytułu 
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w następujących 
kwotach: 

 rok 2019 – 10 855 204,00 zł i 500 000,00 zł, 
 rok 2020 – 10 900 000,00 zł i 500 000,00 zł, 
 rok 2021 – 10 930 000,00 zł i 500 000,00 zł, 
 rok 2020 – 10 940 000,00 zł i 500 000,00 zł. 
 

Do prognozy udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto wartości 
bazowe na poziomie planowanych wpływów z lat poprzednich i planowanych na rok 2018. 
 
Dochody z subwencji ogólnej na lata 2019-2022 przyjęto odpowiednio: 9 459 879,00 zł  
9 755 000,00 zł, 9 836 000,00 zł i 9 858 000,00 zł. 
Dochody z dotacji na zadania bieżące prognozowano w oparciu o planowane wpływy 
przewidziane na rok 2019. 
 
Dochody ujęte w kolumnie 1.1.3 WPF z planowanych wpływów z podatków i opłat wynoszą: 
- w roku 2019 – 17 856 257,00 zł, 
- w roku 2020 – 19 988 700,00 zł, 
- w roku 2021 – 19 907 500,00 zł, 
- w roku 2022 – 19 871 400,00 zł. 
Znaczne zwiększenie wpływów z tego tytułu od roku 2020 wynika z faktu, iż przyjęto 
szacowane wpłaty podatków uzyskanych z nowopowstałej farmy wiatrowej (ponad 30 
wiatraków). Prognozowane wpływy z tego tytułu wynoszą ok. 3 mln zł. 
 
Dochody majątkowe zaplanowano na rok 2019 i 2020. 
Na zadanie współrealizowane z Urzędem Marszałkowskim „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”  
zaplanowano dochody w roku 2019 – 97 992,25 zł, w roku 2020 – 15 116,40 zł. 
Dochody ze sprzedaży majątku na rok 2019 określono w kwocie 1 350 000,00 zł. 
Zaplanowano: 
- sprzedaż lokali mieszkalnych – po podjęciu uchwał przez Radę Miejską – 380 000,00 zł, 
- sprzedaż lokali mieszkalnych na wnioski dotychczasowych najemców – 190 000,00 zł, 
- sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulicy M.Kozala w Janikowie - 
650 000,00 zł, 
- sprzedaż działek w miejscowości Dębowo – 120 000,00 zł. 
- wpływy ze sprzedaży drewna – 10 000,00 zł. 
Dochody ze sprzedaży majątku na rok 2020 określono w kwocie 1 000 000,00 zł. 
Zaplanowano: 
- sprzedaż lokali mieszkalnych – po podjęciu uchwał przez Radę Miejską – 360 000,00 zł, 
- sprzedaż lokali mieszkalnych na wnioski dotychczasowych najemców – 140 000,00 zł, 
- sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulicy Wiśniowej i Klonowej    w 
Janikowie – 500 000,00 zł. 
 
Wydatki prognozowano w podziale na: 

 Wydatki bieżące: 
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a) wydatki jednostek budżetowych , w tym: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 

            b)  dotacje na zadania bieżące, 
            c)   świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
            d)   obsługę długu i wypłaty z tytułu poręczeń dzielonych przez gminę. 

 Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje. 
 
Szacowany poziom wydatków majątkowych na lata 2019-2030 jest wynikiem dostosowania 
poziomu potrzeb inwestycyjnych do możliwości finansowych i zdolności kredytowej Gminy i 
Miasta Janikowo. Do ustalania wartości przyjętych na lata następne, dla dochodów i wydatków 
przyjęto kwoty bazowe z roku 2018. Przeprowadzono analizę planu dochodów i wydatków 
uchwalonych w budżecie na rok 2018, a następnie dokonano podziału na wartości powtarzalne 
oraz na wartości o charakterze incydentalnym. W dalszym etapie ustalono założenia zmian 
poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o prognozowane wskaźniki inflacji 
i PKB. Przeprowadzono również prognozę wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 
Do prognozy wydatków bieżących Gminy i Miasta Janikowo przyjęto wielkości bazowe na 
poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018. 
Wydatki jednostek budżetowych obejmują głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane.  
W planach wynagrodzeń dla nauczycieli przyjęto zwyżki należne po uzyskaniu stopnia awansu 
zawodowego, a także przewidywany w roku 2019 wzrost wynagrodzeń. Składki na Fundusz 
Pracy, na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oszacowano na poziomie stawek 
obowiązujących w roku 2018.  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane głównie z pomocy społecznej na podstawie 
dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych, 
oszacowano zgodnie z przyjętymi wartościami tych dotacji po stronie dochodów.  
 
Ogółem wydatki przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 kształtują się 
następująco: 

 w roku 2019 – 53 224 099,69 zł, 
 w roku 2020 – 54 660 000,00 zł, 
 w roku 2021 – 52 660 000,00 zł, 
 w roku 2022 – 53 400 000,00 zł. 

 
W poz. 2.1.1 załącznika Nr 1 do WPF ujęto prognozowane wypłaty z tytułu poręczeń i 
gwarancji udzielonych przez jst, na które składają się poręczenia dla wspólnot mieszkaniowych 
w Janikowie: ul. Sportowa 5, ul. Ogrodowa 14, ul. Główna 35, 37 i 39 w wysokości po 
164 684,00 zł w latach 2019-2021 i w kwocie 36 120,00 zł w roku 2022. 
 
W poz. 2.1.3 załącznika Nr 1 do WPF na rok 2019 przyjęto kwotę 490 000,00 zł, tj. odsetki od 
zaciągniętych kredytów i pożyczek z WFOŚiGW. 
W kwocie tej uwzględniono odsetki od planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 kredytu na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 
1 500 000,00 zł.  
 
W pozostałych latach objętych prognozą wydatki na obsługę długu wynoszą:  

 w roku 2020 – 440 000,00 zł, 
 w roku 2021 – 380 000,00 zł, 
 w roku 2022 – 300 000,00 zł, 
 w roku 2023 – 220 000,00 zł, 
 w roku 2024 – 170 000,00 zł, 
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 w roku 2025 – 110 000,00 zł, 
 w roku 2026 –   80 000,00 zł, 
 w roku 2027 -    60 000,00 zł, 
 w roku 2028 -    40 000,00 zł, 
 w roku 2029 -    11 600,00 zł, 
 w roku 2030 -      4 100,00 zł. 

 
W poz. 5.1 załącznika Nr 1 do WPF na rok 2019 przyjęto kwotę 1 941 372,72 zł, na którą 
składają się spłaty kredytów: 
- na pokrycie deficytu z roku 2010 – PKO BP - 883 333,32 zł, 
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z roku 2012 - 
PBS – 328 571,40 zł, 
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z roku 2013 - 
PBS – 12 000,00 zł, 
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z roku 2015 - 
BGK – 300 000,00 zł, 
- na pokrycie deficytu z roku 2015 - BGK – 249 996,00 zł, 
- na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 167 472,00 zł. 
 
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypadające na rok 2019 
stanowią kwotę 22 065 627,06 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. kwotę 
3 653 159,64 zł. 
 
Wydatki majątkowe przypadające na rok 2019 stanowią kwotę 2 091 572,10 zł – szczegółowy 
wykaz zawiera się w załączniku Nr 17 do uchwały budżetowej na rok 2019. 
 
Do zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2019-2022 ujęto: 

 budowę i modernizację dróg gminnych z planowanymi wydatkami: w roku 2019 – 
449 588,00 zł, w roku 2020 – 922 216,00 zł i w roku 2021 – 100 000,00 zł, 
 

 rewitalizację w Janikowie  z planowanymi wydatkami: w roku 2019 – 980 000,00 zł, w 
roku 2020 – 960 000,00 zł i w roku 2021 – 100 000,00 zł, 

 wymianę źródeł światła i budowę sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego         
w Janikowie z planowanymi wydatkami: w roku 2019 – 300 000,00 zł, w roku 2020 – 
1 000 000,00 zł i  w roku 2021 – 100 000,00 zł, 

 modernizację monitoringu w Janikowie z planowanymi wydatkami: w roku 2019 – 
200 000,00 zł, w roku 2020 – 100 000,00 zł i w roku 2021 – 100 000,00 zł, 

 zadanie współrealizowane z Urzędem Marszałkowskim „Infostrada Kujaw i Pomorza 
2.0”  z planowanymi wydatkami w roku 2019 – 115 284,10 zł, w roku 2020 – 17 784,00 
zł. 

Ponadto w wykazie przedsięwzięć na lata 2019-2022 ujęto zadanie współrealizowane z 
Urzędem Marszałkowskim „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z planowanymi wydatkami 
bieżącymi w roku 2019 – 5 606,00 zł, w roku 2020 – 2 358,00 zł i w roku 2021 – 2 308,00 
zł. 

 
Prognoza dochodów i wydatków od roku 2023 została przyjęta na stałym poziomie. 
 
Planowaną nadwyżkę w budżetach lat 2019-2030 przeznacza się na spłaty zobowiązań w tych 
latach. 
 
W latach objętych prognozą nie zaplanowano przychodów. 
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W roku 2019, w poz. 12.2 załącznika Nr 1 do WPF, przyjęto dofinansowanie w kwocie        
97 992,25 zł  na zadanie współrealizowane z Urzędem Marszałkowskim „Infostrada Kujaw i 
Pomorza 2.0”. 
Środki te w kwocie 115 284,10 zł, tj. wraz z udziałem gminy w finansowaniu tego zadania, 
stanowią wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ujęte w poz. 12.4.  
 
Zadłużenie Gminy w latach 2019-2030 kształtuje się następująco: 
 

 zadłużenie na koniec roku 2018 stanowi kwotę 17 642 435,38 zł 
- spłata zobowiązań przypadających na rok 2019 – 1 941 372,72 zł  
 

 zadłużenie na koniec roku 2019 stanowi kwotę 15 701 062,66 zł  
- spłata zobowiązań przypadających na rok 2020 – 2 608 024,16 zł 

 
 zadłużenie na koniec roku 2020 stanowi kwotę 13 093 038,50 zł 

- spłata zobowiązań przypadających na rok 2021 – 2 795 523,24 zł 
 

 zadłużenie na koniec roku 2021 stanowi kwotę 10 297 515,26 zł 
- spłata zobowiązań przypadających na rok 2022 – 2 628 051,46 zł 
 

 zadłużenie na koniec roku 2022 stanowi kwotę 7 669 463,80 zł 
- spłata zobowiązań przypadających na rok 2023 – 2 030 551,44 zł 
 

 zadłużenie na koniec roku 2023 stanowi kwotę 5 638 912,36 zł 
- spłata zobowiązań przypadających na rok 2024 – 2 030 551,44 zł 
 

 zadłużenie na koniec roku 2024 stanowi kwotę 3 608 360,92 zł 
- spłata zobowiązań przypadających na rok 2025 – 1 441 694,56 zł 

 
 zadłużenie na koniec roku 2025 stanowi kwotę 2 166 666,36 zł 

- spłata zobowiązań przypadających na rok 2026 – 597 222,12 zł 
 

 zadłużenie na koniec roku 2026 stanowi kwotę 1 569 444,24 zł 
- spłata zobowiązań przypadających na rok 2027 – 597 222,12 zł 
 

 zadłużenie na koniec roku 2027 stanowi kwotę 972 222,12 zł 
- spłata zobowiązań przypadających na rok 2028 – 597 222,12 zł 
 

 zadłużenie na koniec roku 2028 stanowi kwotę 375 000,00 zł 
- spłata zobowiązań przypadających na rok 2029 – 187 500,00 zł 
 

 zadłużenie na koniec roku 2029 stanowi kwotę 187 500,00 zł 
- spłata zobowiązań przypadających na rok 2030 – 187 500,00 zł 
 

 
W poz. 14.1 załącznika Nr 1 do WPF wykazano spłaty rat kapitałowych wynikających 
wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, w których uwzględniono kwoty spłat kredytu 
długoterminowego, który zaplanowany jest do zaciągnięcia w m-cu grudniu 2018 roku w 
kwocie 1 500 000,00 zł. 
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Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, którą wprowadzono się od roku 
2014, została zachowana  w prognozie na lata 2019-2030. 
Analizując wyniki niniejszej prognozy w zakresie stanu zadłużenia Gminy oraz spłat 
zobowiązań przypadających na kolejne lata należy zauważyć, że przyszłe działania 
inwestycyjne Gminy są warunkowane wdrożeniem takich działań po stronie wydatków 
bieżących, które spowodują znaczne ich ograniczenie. Ponadto należy kontynuować działania 
dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych. 
 
Następnie Skarbnik przedstawiła opinię RIO do projektu WPF./zał. Nr 28/  

Opinia RIO jest pozytywna z zastrzeżeniem. „Skład orzekający wskazuje, że w latach 2019-

2020 występują stosunkowo niskie różnice między dopuszczalnym wskaźnikiem spłat 

zobowiązań a planowaną łączną kwotą spłat zobowiązań, które wynoszą odpowiednio 0,12%  

oraz 0,27%. W przedstawionej powyżej sytuacji Skład orzekający wskazuje na konieczność 

bieżącej analizy poziomu realizacji zadań ujętych w prognozie.” 

Skarbnik dodała, że wskaźniki są zbliżone do maksymalnych, ale relacje są zachowane w 

całych okresie objętym prognozą. 

  

Ad.2 Dyskusja: 

Brak dyskusji. 

 

Ad. 3 Wobec nie zgłoszenia pytań uchwałę poddano pod głosowanie. 

Wobec tego, że w dyskusji nikt nie zabrał głosu przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr 

IV/21/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo 

została przyjęta przy 15 głosach za przyjęciem uchwały, przeciw 0 i 0 wstrzymującym się od 

głosowania na 15 obecnych radnych podczas głosowania. /zał.nr. 29/ 

 

Przebieg głosowania, uprawnieni do głosowania: 

Lp. 
 

Nazwisko i imię  „Za” „Przeciw” „Wstrzymał/a się 
od głosu 

 1. Czerwiński Grzegorz 
 

x   

 2.  Czołgoszewska Beata 
 

x   

 3. Domżalski Marian 
 

x   

 4.  
 

Dworczak Marcin  x   

 5. 
 

Dworek Waldemar x   

 6. 
 

Gilas-Pyzik Agata x   

 7. 
 

Hulisz Marcin 
 

x   

 8. 
 

Nowak Irena x   
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 9. 
 

Padoł Robert 
 

x   

10. 
 

Pietrala Roman x   

11. 
 

Szparagowski Robert x   

12. 
 

Wesołowski Tomasz x   

13. 
 

Wierciszewski Andrzej 
 

x   

14. Wiliński Krzysztof 
 

x   

15. 
 

Witkowska Joanna 
 

x   

 
Wykaz imiennego jawnego głosowania stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Grzegorz Czerwiński udzielił głosu Burmistrzowi Andrzejowi 

Brzezińskiemu, który podziękował radnym za takie podejście do zaproponowanego budżetu i 

WPF na przyszły rok. Dodał, że będzie słuchał propozycji radnych dotyczących zmian w 

budżecie. Środki finansowe zapewnione od marszałka Województwa powinny zwiększyć 

wykonanie inwestycji. Razem z pracownikami będzie robił wszystko, aby zaplanowany budżet 

był realizowany. Opóźnia się inwestycja postawienia sieci energetycznej 400 kV, jednak do 

końca roku powinna być realizowana. 

 

Punkt 15 

Odpowiedzi na interpelacje. 

Burmistrz poinformował, że jeżeli chodzi o wjazdy na ulicę Słoneczną to nie ma tragedii. Są 

ulice w gorszym stanie, chociażby Wiejska, czy Polna. Jeżeli chodzi o doświetlenie, to gmina 

nie będzie korzystała ze słupów, które są własnością Energetyki. 

 

Punkt 16 i 17 

Kolejno głos zabrali: 

1) Radny Marcin Hulisz – w imieniu swoim i mieszkańców podziękował za wykonaną 

inwestycję w Kołudzie Wielkiej: za jezdnię, chodniki, wjazdy do posesji. Dużym 

problemem byłą woda deszczowa, ale chyba problem został rozwiązany. 

 

Burmistrz – poinformował, że być może jutro będą pieniądze od Marszałka za 

inwestycję. 
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2) Radna Joanna Witkowska – powiedziała, że kończy się 2018 rok, który był rokiem dla 

Niepodległej. Dzisiaj 27 grudnia przypada setna rocznica Powstania Wielkopolskiego. 

W związku z tym chciała poinformować, że w imieniu mieszkańców Janikowa złożono 

okolicznościową wiązankę przy pomniku powstańców wielkopolskich, niedaleko 

dworca. 

 

Przewodniczący Rady Grzegorz Czerwiński poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie 

chwilą ciszy wszystkich tych, którzy 27 grudnia walczyli o tą naszą wolność.    

 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady słowami „zamykam IV sesję 

Rady Miejskiej w Janikowie” o godzinie 1720 zakończył IV Sesję Rady Miejskiej w Janikowie. 

         

Protokółowała:      Przewodniczący 

       Rady Miejskiej w Janikowie 

Barbara Smolik 

                 Grzegorz Czerwiński 


