P R O T O K Ó Ł N R 26/08
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy,
które odbyło się w dniu 08 października 2008 roku o godz 900
w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle

Posiedzeniu przewodniczył – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy –
Henryk Wołosz.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2008,
b) zwolnień w podatku od nieruchomości,
c) zmiany uchwały Nr XV/77/07 dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty
targowej,
d) określenia wysokości stawek opłaty targowej,
e) zasad, trybu i wysokości świadczeń pieniężnych dla członków Ochotniczych
Straży Pożarnych, będących strażakami za udział w akcjach ratowniczogaśniczych i szkoleniu pożarniczym,
f) wydzierżawienia części działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy
Kadzidło
4. Rozpatrzenie wniosku o zniesienie z dniem 01.01.2009 r. opłat od wywozu
nieczystości płynnych dla ZGKiM Spółka z o.o. w Kadzidle i dla SURT-u w Dylewie.
5. Sprawy różne.
Pkt 1.
Przewodniczący dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdził stan quorum, co pozwala na
prawomocne obrady i podejmowanie uchwał w sprawach.
Listę obecności radnych uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokółu.
Pkt 2.
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia.
Spytał, czy są uwagi do porządku dzisiejszego posiedzenia.
Sekretarz wnioskowała o włączenie do porządku posiedzenia jako punktu 3 f) projektu
uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki gruntu stanowiącej mienie komunalne
Gminy Kadzidło. Natomiast radny Stanisław Pajka wnioskował o włączenie do porządku
posiedzenia jako punktu 4. Sprawy - rozpatrzenie wniosku o zniesienie z dniem 01.01.2009 r.
opłat od wywozu nieczystości płynnych dla ZGKiM Spółka z o.o. w Kadzidle i dla SURT-u
w Dylewie. Sprzeciwu nie zgłoszono.
Innych uwag do porządku posiedzenia nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za włączeniem do porządku
posiedzenia jako punktu 3 f) projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki
gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy Kadzidło.
Komisja w obecności 9 radnych uczestniczących w posiedzeniu, przy 9 głosach - „za”, 0
głosów - „przeciw” i 0 głosów - „wstrzymujących się” opowiedziała się za powyższym.
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Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania komisja jednogłośnie opowiedziała się
za włączeniem do porządku dzisiejszego posiedzenia jako punktu 3 f) projektu uchwały w
sprawie wydzierżawienia części działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy
Kadzidło.
Następnie przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie włączenia do porządku
posiedzenia jako punktu 4. Sprawy - rozpatrzenie wniosku o zniesienie z dniem 01.01.2009 r.
opłat od wywozu nieczystości płynnych dla ZGKiM Spółka z o.o. w Kadzidle i dla SURT-u
w Dylewie.
Komisja w obecności 9 radnych uczestniczących w posiedzeniu, przy 9 głosach - „za”, 0
głosów - „przeciw” i 0 głosów - „wstrzymujących się” opowiedziała się za powyższym.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania komisja jednogłośnie opowiedziała się
za włączeniem do porządku dzisiejszego posiedzenia jako punktu 4. Sprawy - rozpatrzenie
wniosku o zniesienie z dniem 01.01.2009 r. opłat od wywozu nieczystości płynnych dla
ZGKiM Spółka z o.o. w Kadzidle i dla SURT-u w Dylewie.
Przewodniczący zarządził również głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia w
całości.
Komisja w obecności 9 radnych uczestniczących w posiedzeniu, przy 9 głosach - „za”, 0
głosów - „przeciw” i 0 głosów - „wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła porządek
posiedzenia w brzmieniu takim jak na wstępie niniejszego protokołu.
Pkt 3.
Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku posiedzenia tj.
zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
Skarbnik wyjaśniła, że zwiększyły się dochody za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i otrzymaliśmy dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na organizację „Gminnego punktu gromadzenia odpadów w Kadzidle”. Z
naszych środków dajemy tylko 37.000 zł.
Dokonano likwidacji rezerwy celowej i zwiększono środki na dotację podmiotową dla szkoły
publicznej prowadzonej przez SIGiE w Piaseczni.
Sekretarz poinformowała, że do chwili obecnej złożyliśmy wnioski o środki unijne na kwotę
850 tys. zł. Złożony jest wniosek z programu Kapitał Ludzki na zajęcia ponadwymiarowe
(godziny wyrównawcze oraz zajęcia pozalekcyjne.
W tej chwili wnioski przeszły pozytywna opinię, ale zaczynają się blokady. Na przykład w
Kapitale Ludzkim ma szansę co czwarty czy piąty wniosek.
Złożyliśmy wniosek na remonty świetlic w Chudku, Golance i Kuczyńskich, ale preferowane
są wnioski o zasięgu regionalnym, co w naszym przypadku trudno jest udowodnić we
wniosku. Od nowego roku będziemy mogli składać wnioski do PROW na inwestycje.
Radny Henryk Wołosz wyraził ubolewanie, że zanosi się na to, że budynek WDK w Chudku
nie będzie remontowany, ma żal, że na wsiach się nic nie robi tylko w samym Kadzidle:
światła, drogi, płyta na odpady, waga, po co to wszystko, skoro ludzie z pobliskiego osiedla
protestują przeciwko tej lokalizacji punktu gromadzenia odpadów, obawiają się smrodu i
szczurów.
Wójt na powyższe wyjaśnił, że zarzuty są nieprawdziwe, ponieważ w bieżącym roku
wybudowano 17 km dróg w terenie, z czego na Kadzidło przypada ok. 3 km. Drogi wykonane
to: droga Kadzidło-Piasecznia-Gleba, w Czarni, w Wachu, w Brzozówce. W szkole w
Chudku wymieniono 20 okien i podłogi w klasach.
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Radny Stanisław Trzciński poparł wypowiedź Wołosz i potwierdził, że ludzie skarżą się, i nie
pozwolą na taką lokalizację punktu gromadzenia odpadów.
Radny Ryszard Bielski zaproponował zlokalizować punkt gromadzenia odpadów przy byłym
wysypisku śmieci w Brzozówce.
Radny Ryszard Bielski upominał się o budowę świetlicy w Jeglijowcu, gdyż wieś ta nie ma
żadnego lokalu nawet na zebrania wiejskie.
Wójt zapytał radnych co robimy ze świetlicami w Krobii (20 tys) i Tatarach (20 tys).
Zdecydowano, że na razie wystąpimy z wnioskiem o środki tylko na świetlicę w
Kuczyńskich, a świetlice w Krobii i Tatarach na razie wykreślamy, ale w grudniu powrócimy
do tego tematu.
Skarbnik wyjaśniła, że dokonuje się zmiany lat realizacji i łączy się zadania inwestycyjne:
WDK w Chudku, OSP w Kuczyńskich i świetlicę w Golance w zadanie pod nazwą „Budowa
bazy kulturalnej w gminie Kadzidło”.
Radny Henryk Parzych wnioskował o adaptacje pod świetlicę pomieszczenia kaplicy w
szkole w Glebie i wyposażenie tejże świetlicy.
Wójt poinformował też, że będziemy składać wnioski o środki unijne do PROW na wodociąg
(Wach, Czarnia, Brzozowa, Grale), na kanalizacje w Kadzidle i na wodociąg „strona
południe”.
Innych uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywną opinią do projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
Komisja w obecności 9 radnych uczestniczących w posiedzeniu, przy 9 głosach - „za”, 0
głosów - „przeciw” i 0 głosów - „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt
powyższej uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt powyższej uchwały w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu.
b) Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,
Projekt tej uchwały radni otrzymali.
Skarbnik wyjaśniła, że zwolnienia w podatku dotyczą gruntów pod drogami.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywną opinią do projektu
uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Komisja w obecności 9 radnych uczestniczących w posiedzeniu, przy 9 głosach - „za”, 0
głosów - „przeciw” i 0 głosów - „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt
powyższej uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt powyższej uchwały w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu.
c) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/77/07 dotyczącej
określenia wysokości stawek opłaty targowej,
Projekt tej uchwały radni otrzymali.
Skarbnik wyjaśniła, że chodzi tu o zwolnienia z opłaty targowej handlowców w miesiącach
zimowych. W miesiącach listopad i grudzień zastosujemy symboliczną opłatę 0,01 zł.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywną opinią do projektu
powyższej uchwały.
Komisja w obecności 9 radnych uczestniczących w posiedzeniu, przy 9 głosach - „za”, 0
głosów - „przeciw” i 0 głosów - „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt
powyższej uchwały.
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Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt powyższej uchwały w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.
d) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej,
Projekt tej uchwały radni otrzymali.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywną opinią do projektu
powyższej uchwały.
Komisja w obecności 9 radnych uczestniczących w posiedzeniu, przy 9 głosach - „za”, 0
głosów - „przeciw” i 0 głosów - „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt
powyższej uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt powyższej uchwały w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.
e) Projekt uchwały w sprawie zasad, trybu i wysokości świadczeń pieniężnych
dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, będących strażakami za udział
w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniu pożarniczym,
Projekt tej uchwały radni otrzymali.
Sekretarz wyjaśniła, że zgodnie z nowymi przepisami wysokość świadczeń pieniężnych dla
członków OSP będących strażakami uchwala Rada Gminy. Wysokośc ekwiwalentu
pieniężnego za jedną godzinę udziału w działaniu ratowniczym dotychczas wynosiła 11,94 zł,
a teraz proponuje się kwotę 14,91 zł
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywną opinią do projektu
powyższej uchwały.
Komisja w obecności 9 radnych uczestniczących w posiedzeniu, przy 9 głosach - „za”, 0
głosów - „przeciw” i 0 głosów - „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt
powyższej uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt powyższej uchwały w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu.
f) Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki gruntu stanowiącej
mienie komunalne Gminy Kadzidło
Projekt tej uchwały radni otrzymali.
Sekretarz wyjaśniła, że chodzi tu o wydzierżawienie gruntu dla Pana Turek Kazimierza pod
kiosk RUCH na okres 10 lat.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywną opinią do projektu
powyższej uchwały.
Komisja w obecności 9 radnych uczestniczących w posiedzeniu, przy 9 głosach - „za”, 0
głosów - „przeciw” i 0 głosów - „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt
powyższej uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt powyższej uchwały w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu.
Pkt 4.
Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad tj. rozpatrzenie
wniosku o zniesienie z dniem 01.01.2009 roku opłat od wywozu nieczystości płynnych dla
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ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle i dla SURT w Dylewie. Wniosek ten zgłoszony został przez
radnego Stanisława Pajkę. Radny dodał, że w Dylewie ścieki wywożą prywatni przewodnicy.
Wójt obiecał, że wyjaśni tę sprawę z radczynią prawną i jeśli taka możliwość będzie to
również jest za zwolnieniem tych podmiotów z opłat, choćby po to, żeby zlikwidować dzikich
odbiorców.
Wójt poinformował też, że zamierzamy wnioskować o rozbudowę oczyszczalni ścieków w
Kadzidle. Radni popierają ten wniosek.
Pkt 5.
W sprawach różnych omówiono:
1. Radny Henryk Wołosz wnioskował o zakup krzesełek do Domu Kultury w Chudku,
na co wójt wyjaśnił, że zakup krzesełek objęty jest wnioskiem o dofinansowanie
świetlic.
2. Na wniosek Radnego Henryka Wołosza, wójt wyjaśnił, że na wspólny pakiet ze
Starostą przeznaczyliśmy 750 tys. zł. Określono w uchwale szczegółowo na jakie
zadania i w jakich kwotach dofinansowujemy. W chwili obecnej nie znikło 1 km
asfaltu w Piaseczni, chodnik w Chudku i Glebie, chodnik na Podtatrzu, z parkingiem
przy stadionie też nic się nie dzieje, są tez wątpliwości co do chodnika w Dylewie.
Dużo zadań uniknęło i trzeba zaprosić Starostę na sesję Rady Gminy i sprawy te
wyjaśnić.
3. Wójt poinformował radnych, że od 2009 roku planuje się zwiększyć wysokości diet
dla radnych 200 zł i dla sołtysów 150 zł.
WNIOSKI:
1. Znieść z dniem 01.01.2009 roku opłaty od wywozu nieczystości płynnych dla ZGKiM
Sp. z o.o. w Kadzidle i dla SURT w Dylewie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczący Komisji Budżetu
i Rozwoju Gminy

Teresa Parzych
Henryk Wołosz
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