PROTOKÓ
N R 10 / 2012
z posiedzenia Komisji Kultury, O wiaty i Zdrowia,
które odby o si w dniu 12 marca 2012 roku o godz 1500
w lokalu Urz du Gminy (sala narad) w Kadzidle
Posiedzeniu przewodniczy – Przewodnicz cy Komisji Kultury, O wiaty i Zdrowia
– Pan Jan Miros aw Kulasik.
Porz dek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyj cie porz dku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwa w sprawach:
a) uchwalenia Planu Rozwoju Miejscowo ci Dylewo,
b) wyra enia opinii dotycz cej projektu uchwa y Sejmiku Województwa
Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kadzid o
oraz wyznaczenie nowej aglomeracji.
4. Sprawy ró ne.
Pkt 1.
Przewodnicz cy dokona otwarcia posiedzenia, stwierdzi stan quorum, co pozwala na
prawomocne obrady i podejmowanie uchwa w sprawach.
List obecno ci radnych uczestnicz cych w posiedzeniu stanowi za cznik nr 1 do
niniejszego protokó u.
Pkt 2.
Przewodnicz cy przedstawi porz dek posiedzenia.
Wnioskowa o w czenie do porz dku posiedzenia jako punktu 3 b) projektu uchwa y w
sprawie wyra enia opinii dotycz cej projektu uchwa y Sejmiku Województwa
Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kadzid o oraz
wyznaczenie nowej aglomeracji. Natomiast projekt uchwa y w sprawie uchwalenia Planu
Odnowy Miejscowo ci Dylewo b dzie zamieszczony w porz dku posiedzenia jako
punkt 3 a). Poza tym tytu projektu tej uchwa y brzmi: „ w sprawie uchwalenia Planu
Rozwoju Miejscowo ci Dylewo”.
Sprzeciwu i innych uwag do porz dku posiedzenia nie zg oszono.
Przewodnicz cy zarz dzi g osowanie w sprawie, kto jest za w czeniem do porz dku
posiedzenia jako punktu 3 b) projektu uchwa y w sprawie wyra enia opinii dotycz cej
projektu uchwa y Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji
dotychczasowej aglomeracji Kadzid o oraz wyznaczenie nowej aglomeracji.
Komisja w obecno ci 5 radnych uczestnicz cych w posiedzeniu, 5 g osami „za”, 0 g osów „przeciw” i 0 g osów - „wstrzymuj cych si ” opowiedzia si za powy szym.
Przewodnicz cy stwierdzi , e w wyniku g osowania komisja jednog nie opowiedzia a si
za w czeniem do porz dku posiedzenia punktu 3 b).
Nast pnie przewodnicz cy zarz dzi g osowanie w sprawie przyj cia porz dku dzisiejszego
posiedzenia w ca ci.
Komisja w obecno ci 5 radnych uczestnicz cych w posiedzeniu, 5 g osami „za”, 0 g osów „przeciw” i 0 g osów - „wstrzymuj cych si ” przyj a porz dek posiedzenia.
Przewodnicz cy stwierdzi , e porz dek dzisiejszego posiedzenia zosta przez komisj
przyj ty jednog nie w brzmieniu takim jak na wst pie niniejszego protoko u.
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Pkt 3.
Przewodnicz cy przyst pi do nast pnego punktu porz dku posiedzenia tj.
zaopiniowanie projektów uchwa w sprawach:
a) uchwalenia Planu Rozwoju Miejscowo ci Dylewo,
Projekt tej uchwa y radni otrzymali.
Wójt wyja ni , e Plan Rozwoju Miejscowo ci Dylewo jest nieod cznym dokumentem do
wniosku o dotacje z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich. na zadanie: „zagospodarowanie otoczenia obiektu „Orlik” w Dylewie.
Skarbnik poinformowa a, e kosztorys szacunkowy tego zadania opiewa na kwot 107.391,00
, z czego 65.482,32 z pokryje Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich, a kwota 41.908,68 z – to wk ad w asny rodków Gminy.
Uwag do projektu tej uchwa y nie wniesiono.
Przewodnicz cy zarz dzi g osowanie w sprawie, kto jest za pozytywn opini do projektu tej
uchwa y.
Komisja w obecno ci 5 radnych uczestnicz cych w posiedzeniu, 5 g osami „za”, 0 g osów „przeciw” i 0 g osów - „wstrzymuj cych si ” pozytywnie zaopiniowa a projekt powy szej
uchwa y.
Przewodnicz cy stwierdzi , e projekt powy szej uchwa y zosta jednog nie zaopiniowany
pozytywnie w brzmieniu stanowi cym za cznik nr 2 do niniejszego protoko u.
b) wyra enia opinii dotycz cej projektu uchwa y Sejmiku Województwa
Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kadzid o
oraz wyznaczenie nowej aglomeracji.
Projekt tej uchwa y radni otrzymali.
Pan Kazimierz Bielski – inspektor ds. inwestycji gminnych wyja ni , e gmina Kadzid o od
2005 roku nale y do Krajowego Programu Oczyszczania cieków Komunalnych.
Wyst pili my z wnioskiem o zmian obszaru i granic aglomeracji Kadzid o. Z obszaru
aglomeracji Kadzid o zosta y wy czone tereny, na których budowa zbiorczego systemu
kanalizacji sta a si niemo liwa ze wzgl du na ograniczone rodki finansowe, a które by y
przewidziane do obj cia sieci kanalizacyjn podczas wyznaczania aglomeracji Kadzid o w
2005 roku. Dodatkowo wy czono równie obszary o rozproszonej zabudowie. Obecnie w
granicach aglomeracji funkcjonuje kanalizacja sanitarna o d ugo ci 15,3 km obs uguj ca 1824
mieszka ców. W granicach aglomeracji planowana jest budowa kanalizacji o d ugo ci 14,6
km, która b dzie obs ugiwa 1755 mieszka ców. W zwi zku z powy szym wska nik
ugo ci sieci obliczony na podstawie przewidywanej do obs ugi przez budowany system
kanalizacji zbiorczej liczby mieszka ców aglomeracji i niezb dnej do realizacji d ugo ci sieci
kanalizacyjnej, wynosi 120,2 mieszka ców na 1 km sieci i jest wi kszy ni wska nik
okre lony rozporz dzeniem Ministra rodowiska tj. 120 mieszka ców na 1 km sieci.
Wyznaczenie obszaru i granicy aglomeracji pozwoli na pozyskanie rodków finansowych
mi dzy innymi z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu, funduszy strukturalnych unii europejskiej na
realizacj powy szych inwestycji.
Uwag do projektu tej uchwa y nie wniesiono.
Przewodnicz cy zarz dzi g osowanie w sprawie, kto jest za pozytywn opini do projektu tej
uchwa y.
Komisja w obecno ci 5 radnych uczestnicz cych w posiedzeniu, 5 g osami „za”, 0 g osów „przeciw” i 0 g osów - „wstrzymuj cych si ” pozytywnie zaopiniowa a projekt powy szej
uchwa y.
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Przewodnicz cy stwierdzi , e projekt powy szej uchwa y zosta jednog nie zaopiniowany
pozytywnie w brzmieniu stanowi cym za cznik nr 3 do niniejszego protoko u.
Pkt 4.
W sprawach ró nych:
1. Radny Jan Kaczy ski zg osi potrzeb zakupu kosiarki do koszenia trawy na ORLIKU
w Dylewie.
2. Przewodnicz cy RG – Jacek P oski zaproponowa wyci cie drzew przy ORLIKU w
Kadzidle, gdy gromadz si tam wrony i zanieczyszczaj obiekt sportowy.
WNIOSKI:
Komisja nie zg osi a wniosków do realizacji.
Na tym protokó zako czono i podpisano.
Protoko owa a:

Przewodnicz cy
Komisji Kultury, O wiaty i Zdrowia

Teresa Parzych
Jan Miros aw Kulasik
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