PROTOKÓ
N R 11 / 2011
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony rodowiska,
które odby o si w dniu 16 grudnia 2011 roku o godz 800
w lokalu Urz du Gminy (sala narad) w Kadzidle
Posiedzeniu przewodniczy – Przewodnicz cy Komisji Rolnictwa, Planowania
Przestrzennego i Ochrony rodowiska – Pan Stanis aw Kur.
Porz dek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyj cie porz dku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwa w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzid o
na lata 2012 – 2023,
b) uchwalenia bud etu gminy Kadzid o na rok 2012,
c) nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzid o,
d) nabycia nieruchomo ci,
e) nabycia nieruchomo ci.
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.
Uwag do porz dku nie zg oszono.
Przewodnicz cy zarz dzi g osowanie w sprawie przyj cia porz dku posiedzenia.
Komisja w obecno ci 7 radnych uczestnicz cych w posiedzeniu, przy 7 g osach - „za”, 0
osów - „przeciw” i 0 g osów - „wstrzymuj cych si ” przyj a porz dek posiedzenia.
Przewodnicz cy stwierdzi , e w wyniku g osowania komisja jednog nie przyj a porz dek
posiedzenia w brzmieniu takim jak na wst pie niniejszego protoko u.
Pkt 3.
Przewodnicz cy przyst pi do nast pnego punktu porz dku posiedzenia tj.
zaopiniowanie projektów uchwa w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzid o
na lata 2012 – 2023,
Projekt tej uchwa y radni otrzymali.
Skarbnik dokona a wyja nie .
Uwag i pyta nie zg oszono.
Przewodnicz cy zarz dzi wi c g osowanie w sprawie, kto jest za pozytywn opini do
projektu powy szej uchwa y.
Komisja w obecno ci 7 radnych uczestnicz cych w posiedzeniu, 7 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 przez komisj zaopiniowany
pozytywnie w brzmieniu stanowi cym za cznik nr 2 do niniejszego protoko u.
b) uchwalenia bud etu gminy Kadzid o na rok 2012,
Projekt tej uchwa y radni otrzymali.
Skarbnik dokona a wyja nie .
Poinformowa a równie , e otrzymali my uchwa Sk adu Orzekaj cego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania pozytywnej opinii o przed onym przez
Wójta projekcie uchwa y w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kadzid o na
lata 2012 – 2023 oraz pozytywn opini RIO do projektu uchwa y bud etowej na 2012 rok
oraz mo liwo ci sfinansowania deficytu bud etu. RIO ma tylko zastrze enia do paragrafu
mówi cego o upowa nieniu dla Wójta do dokonywania zmian w planach rocznych zada
inwestycyjnych w ramach dzia ów, gdy RIO uwa a, e to upowa nienie jest zbyt szerokie,
poniewa w ramach tego upowa nienia wójt móg by tworzy samodzielnie nowe zadania
inwestycyjne, b
likwidowa istniej ce. Dlatego te Izba wskazuje, eby przy uchwalaniu
bud etu na 2012 rok rozwa
ograniczenie tego upowa nienia.
Jednak u nas nigdy si tak nie dzia o i nigdy nie by o takich sytuacji.
Wójt doda , e bud et na 2012 rok jest bud etem, który wymaga wi kszej aktywno ci
radnych, eby mówi o tym co si dzieje. Bud et ten jest jakby ukryty, bo nie zbudujemy
dróg, co jest widoczne jako inwestycja drogowa, ale za to realizujemy wielkie zadania
inwestycyjne: stacja uzdatniania wody, wodoci g, kanalizacja, rozbudowa oczyszczalni
cieków, i o tym trzeba ludziom mówi . S owszem w bud ecie drobne rzeczy jak o wietlenie
i inne wydatki bie ce, które s w bud ecie zagwarantowane. Najwi kszym ryzykiem jest
sprawa o wiaty. Wynagrodzenia w o wiacie s bardzo ci te i by mo e, e ZUS-y za
grudzie 2012 b dziemy p aci w styczniu 2013 r., ale tak te cz sto si dzieje.
Radny Stanis aw Kur zg osi uwag , e w bud ecie nie uwzgl dniono inwestycji, które
zg osili radni i so tysi z Dylewa.
Wójt wyja ni , e te potrzeby b
pokryte z bie cych wydatków, a na ul. Poln
zaplanowano pokry w 2012 roku sprawy geodezyjne.
Wójt poinformowa radnych, e rozmawia ze Starost o budowie cie ek rowerowych na
terenie naszej gminy. Wójt przekaza Staro cie, e jeste my zainteresowani cie
na trasie
od mostu na Rozodze do Kadzid a (60 tys. z ) i przez osiedle Pabichowe do wlotu drogi na
Morgi (60 tys. z ) i chodnik na Podtatarzu.
Innych uwag i pyta nie zg oszono.
Przewodnicz cy zarz dzi wi c g osowanie w sprawie, kto jest za pozytywn opini do
projektu powy szej uchwa y.
Komisja w obecno ci 7 radnych uczestnicz cych w posiedzeniu, 7 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 przez komisj zaopiniowany
pozytywnie w brzmieniu stanowi cym za cznik nr 3 do niniejszego protoko u.
c) nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzid o,
Projekt tej uchwa y radni otrzymali.
Wójt wyja ni , e mieszka cy wyst pili z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy DESZCZOWA.
Uwag i pyta nie zg oszono.
Przewodnicz cy zarz dzi wi c g osowanie w sprawie, kto jest za pozytywn opini do
projektu powy szej uchwa y.
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Komisja w obecno ci 7 radnych uczestnicz cych w posiedzeniu, 7 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 przez komisj zaopiniowany
pozytywnie w brzmieniu stanowi cym za cznik nr 4 do niniejszego protoko u.
d) nabycia nieruchomo ci,
Projekt tej uchwa y radni otrzymali.
Wójt wyja ni , e chodzi tu o regulacj gruntu pod drog w Wachu. Grunt zostanie
przekazany gminie nieodp atnie.
Uwag i pyta nie zg oszono.
Przewodnicz cy zarz dzi wi c g osowanie w sprawie, kto jest za pozytywn opini do
projektu powy szej uchwa y.
Komisja w obecno ci 7 radnych uczestnicz cych w posiedzeniu, 7 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 przez komisj zaopiniowany
pozytywnie w brzmieniu stanowi cym za cznik nr 5 do niniejszego protoko u.
e) nabycia nieruchomo ci
Projekt tej uchwa y radni otrzymali.
Wójt wyja ni , e chodzi tu o regulacj gruntu pod drog w Kadzidle (Szwed). Grunt zostanie
przekazany gminie nieodp atnie.
Uwag i pyta nie zg oszono.
Przewodnicz cy zarz dzi wi c g osowanie w sprawie, kto jest za pozytywn opini do
projektu powy szej uchwa y.
Komisja w obecno ci 7 radnych uczestnicz cych w posiedzeniu, 7 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 przez komisj zaopiniowany
pozytywnie w brzmieniu stanowi cym za cznik nr 6 do niniejszego protoko u.
Pkt 4.
W punkcie – sprawy ró ne – omówiono:
Radny Jacek P oski zg osi potrzeb zapalenia lampy przy drodze krajowej na skrzy owaniu z
ulic Suchcickiego oraz przy ul. Tatarskiej postawi znak „ograniczenie pr dko ci” b
„uwaga piesi”.
WNIOSKI:
Radni nie zg osili wniosków do realizacji.
Na tym protokó zako czono i podpisano.
Protoko owa a:
Teresa Parzych

Przewodnicz cy
Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego
i Ochrony rodowiska
Stanis aw Kur
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