PROTOKÓŁ
N R 6/2015
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy,
które odbyło się w dniu 17 lipca 2015 roku o godz. 900
w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle
Posiedzeniu przewodniczył – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - Pan
Zdzisław Pokora.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kadzidło na lata 2015 – 2024,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2015,
c) udzielenia pomocy finansowej
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
protokołu.
Pkt 2.
Porządek posiedzenia radni otrzymali.
Skarbnik wnioskowała o włączenie do porządku posiedzenia jako punktu 3 c|) projektu
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Innych uwag do porządku nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za włączeniem do porządku
posiedzenia jako punktu 3 c) projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Komisja w obecności 10 radnych, przy 10 głosach - „za”, 0 głosów - „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” opowiedziała się za włączeniem do porządku posiedzenia jako punktu
3 c) projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
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 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kadzidło na lata 2015 – 2024,
Projekt tej uchwały radni otrzymali.
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Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych taka uchwała musi
poprzedzać uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Wójt poinformował, że pod koniec sierpnia rozpoczyna się budowa zakładu JBB. Jeszcze w tym
roku powstanie zakład o pow. 500 000 m2. Wiąże się to z tym, że gmina ma wykonać jeszcze
w tym roku kanalizację do tego zakładu. Będzie to koszt w granicach 500 – 600 tys. zł.
Poza tym Starosta wystąpił z propozycją budowy ścieżki rowerowej w Chudku. Zamierzaliśmy
zrobić drogę w Chudku w kierunku Aleksandrowa, ale mieszkańcy Chudka zdecydowali, że
wolą ścieżkę rowerową i na razie gotowi są na rzecz ścieżki zrezygnować z tej drogi.. Jeszcze w
tym roku planujemy wpisać do budżetu drogę w Czarni i drogę w Chudku do Aleksandrowa.
Będziemy robić schetynówkę w Dylewie.
Musimy też podjąć decyzję odnośnie oczyszczalni przydomowych. Wójt proponuje posłużyć
się przykładem gminy Olszewa Borek i stworzyć własny program, który polegałby na tym, że
dokładamy każdemu po 2-3 tys. zł. W gminie Olszewo Borki korzysta z takich dopłat 15 osób.
Priorytetem dla naszej gminy powinny być drogi.
Poza tym skarbnik przedstawiła proponowane zmiany w prognozie finansowej zgodnie z
wyjaśnieniami stanowiącymi załącznik do projektu tej uchwały.
Oprócz tego proponuje się, żeby z pieniędzy 238 tys. zł zaplanowanych w budżecie na drogę
w Chudku do Aleksandrowa, kwotę 80 tys. zł przeznaczyć na ścieżkę rowerową w Chudku.
Poza tym jest propozycja, żeby dofinansować zakup samochodu dla policji w kwocie 25 tys. zł.
Radny Ryszard Bielski wnosił sprzeciw odnośnie przekazania środków na samochód dla policji
twierdząc, że skoro gmina sama boryka się z brakiem pieniędzy na własne zadania, to dlaczego
mamy dofinansowywać policję. Wniosek ten poparł radny Marian Pajka i Zdzisław Pokora. W
końcu zaproponowali, żeby na samochód dla policji dać maksymalnie 10 tys. zł. Skoro musimy
mieć na kanalizację do zakładu JBB, ścieżkę rowerową i inne.
Wójt i Przewodniczący RG Jan Mirosław Kulasik proponowali, żeby dla policji przeznaczyć
jednak 25 tys. zł.
Przewodniczący przeprowadził więc głosowania:
1.Kto jest za tym, żeby na samochód dla policji przeznaczyć 25 tys. zł.
Wynik głosowania: 5 głosów – „za”.
2.Kto jest za tym żeby na samochód dla policji przeznaczyć 10 tys. zł?
Wynik głosowania: 5 głosów – za”.
Przewodniczący stwierdził, że sprawa ta została nie rozstrzygnięta.
Skarbnik dodała, że kwota 25 tys. zł pozostaje w wydatkach majątkowych, a na sesji rada
rozstrzygnie, ile środków przekazujemy na samochód dla policji.
Posiedzenie komisji opuścił radny Marian Pajka.
Innych uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywna opinią do projektu
powyższej uchwały.
Komisja w obecności 9 radnych, przy 9 głosach - „za”, 0 głosów - „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt powyższej uchwały w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu.
Na posiedzenie powrócił radny Marian Pajka.
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b) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na
rok 2015,
Projekt tej uchwały radni otrzymali.
Pani skarbnik przedstawiła proponowane zmiany w uchwale budżetowej zgodnie z
wyjaśnieniami stanowiącymi załącznik do projektu tej uchwały.
Uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywna opinią do projektu
powyższej uchwały.
Komisja w obecności 10 radnych, przy 7 głosach - „za”, 0 głosów - „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania komisja większością głosów pozytywnie
zaopiniowała projekt powyższej uchwały w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu.
c) udzielenia pomocy finansowej
Projekt tej uchwały radni otrzymali.
Wójt wyjaśnił, że jak już mówiono przy zmianach w budżecie projekt tej uchwały przewiduje
udzielenie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w wysokości 80 tys. zł na budowę ścieżki
rowerowej w Chudku.
Uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywna opinią do projektu
powyższej uchwały.
Komisja w obecności 10 radnych, przy 10 głosach - „za”, 0 głosów - „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt tej 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 radny Marian Pajka powiedział, że jak powstanie zakład mięsny JBB to trzeba
będzie zrobić asfalt w Dylewie na Suć, albo ścieżkę rowerową przy drodze krajowej z Dylewa
do Zakładu JBB. Właściciele gruntów z Dylewa powiedzieli, że chętnie oddadzą grunt po 2 m
pod budowę ścieżki rowerowej przy krajówce.
WNIOSKI:
Komisja nie zgłosiła wniosków do realizacji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Teresa Parzych

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy
Zdzisław Pokora
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