P R O T O K Ó Ł N R 42/09
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy,
które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2009 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 2009 rok,
b) skargi Pana Dariusza Sobiech zam. Brzozówka na działalność Wójta Gminy
Kadzidło,
c) skargi Pana Jana Sobiech zam. Brzozówka na działalność Wójta Gminy
Kadzidło,
4. 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.
Radny Ryszard Bielski zgłosił uwagę dotyczącą brzmienia punktu 3a) i 3b) i zaproponował,
by wykreślić z tytułów tych uchwał wyraz „załatwienia”.
Radni nie wnieśli sprzeciwu.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za wykreśleniem z punktu 3 a) i 3b)
wyrazu „załatwienia”.
Komisja w obecności 10 radnych uczestniczących w posiedzeniu, przy 10 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 wykreśleniem z punktu 3a) i 3b) wyrazu „załatwienia”.
Innych uwag do porządku posiedzenia nie wniesiono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.
Komisja w obecności 10 radnych uczestniczących w posiedzeniu, przy 10 głosach - „za”, 0
głosów - „przeciw” i 0 głosów - „wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia.
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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 2009 rok,
Projekt tej uchwały radni otrzymali.
Skarbnik przedstawiła propozycje zmian zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały.
Wójt poinformował, że do wniosku dotyczącego budowy wodociągu wpięto stację
uzdatniania wody.
Radny Henryk Wołosz zgłosił uwagę, że do wniosku o wodociąg wciąż podpina się coś
nowego od lat, a wodociągu na wsiach jak nie było tak nie ma nadal. Wciąż robi się tylko na
Kadzidle i teraz wychodzi na to, że stacja uzdatniania wody też dotyczy Kadzidła.
Wójt wyjaśnił, że budowę wodociągu rozpoczniemy wtedy jak zdobędziemy pieniądze
unijne, a stacja uzdatniania wody nie szkodzi wnioskowi wręcz wpływa na większą ilość
punktów dla tego wniosku i wtedy dostaniemy więcej środków na tę inwestycję.
Radny Henryk Wołosz pytał również na co zostaną przeznaczone zwiększone dotacje dla CKK
27 tys. zł, na co wójt wyjaśnił, że kwota 14 tys. zł przeznaczona jest na murawę na stadionie
w Kadzidle, ponieważ boisko żeby funkcjonowało potrzebuje ciągłej renowacji, a pozostałe
środki przeznaczone będą na realizację porozumienia na „Orliku”.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywną opinią do projektu
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kadzidło na 2009 rok.
Komisja w obecności 10 radnych uczestniczących w posiedzeniu, przy 10 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 uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kadzidło na 2009 rok w
brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
b) Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Dariusza Sobiech zam. Brzozówka na
działalność Wójta Gminy Kadzidło,
Projekt tej uchwały radni otrzymali.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że skargi Pana Dariusza Sobiech i Pana
Jana Sobiech na działalność Wójta Gminy Kadzidło, były rozpatrywane przez Komisję i
uznano je za bezzasadne. Komisja dokonała też wizji lokalnej na spornych gruntach i stoi na
stanowisku, żeby do sprawy żwirowania podejść kompleksowo, a nie wybiórczo jak
dotychczas na gruntach Pana Sobiecha. Komisja zalecała, żeby wysłać stosowne pisma do
wszystkich rolników, żeby nie uprawiali ziemi na gruntach stanowiących własność gminy i
należy udrożnić tę drogę na całości.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywną opinią do projektu
powyższej uchwał.
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Komisja w obecności 10 radnych uczestniczących w posiedzeniu, przy 10 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 skargi Pana Jana Sobiech zam. Brzozówka na
działalność Wójta Gminy Kadzidło,
Projekt tej uchwały radni otrzymali.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywną opinią do projektu
powyższej uchwał.
Komisja w obecności 10 radnych uczestniczących w posiedzeniu, przy 10 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 4 do
niniejszego protokołu.
Pkt 4.
W sprawach różnych omówiono:
1. Wójt poinformował radnych, że Elektrownia zwraca się do nas z prośbą i szukają
terenu na składowisko popiołu, osobiście wójt jest przeciwny temu, żebyśmy
udostępnili takie miejsce na terenie naszej gminy. Radni poparli wójta i stanowczo
opowiedzieli się przeciwko udostępnieniu terenu pod składowisko popiołów.
2. Odnośnie „małych przedszkoli” dyrektor wyjaśnił, że od momentu, gdy przedszkola są
finansowane z naszych środków zmieniają się warunki. Odbył się odbiór pomieszczeń
w szkołach gdzie funkcjonowały „małe przedszkola” i okazuje się, że Straż Pożarna
nie wyraża zgody na lokalizację tych przedszkoli w pomieszczeniach gdzie były
dotychczas. Jednym z wymogów Straży jest to, że wyjście ewakuacyjne nie może
znajdować się w odległości większej niż 5 m. Dlatego nie wiadomo w ilu szkołach
będzie możliwe przystosowanie pomieszczeń pod przedszkola do wymagań Straży.
WNIOSKI:
Nie zgłoszono wniosków do realizacji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczący Komisji Budżetu
i Rozwoju Gminy

Teresa Parzych
Henryk Wołosz
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