PROTOKÓŁ
NR
37/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy,
które odbyło się w dniu 1 lutego 2018 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) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018 – 2028,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2018 rok,
c) zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
d) zapłaty podatków i opłat za pomocą instrumentu płatniczego, w tym
instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz
elektroniczny,
e) określania zasad udzielania dotacji celowej i sposób jej rozliczania z budżetu
Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem
niskiej emisji, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło
f) zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Kadzidło dotacji
celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu
jej rozliczania,
g) wprowadzenia na terenie gminy Kadzidło Programu „Rodzina Trzy Plus”.
h) zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego
dotyczącego zasadności skarg złożonych przez Panią Justynę Kowalewską
zam. Warszawa 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
protokołu.
Pkt 2.
Porządek posiedzenia radni otrzymali.
Sekretarz wnioskowała o włączenie do porządku posiedzenia w punkcie 3,
następujących projektów uchwał:
e) określania zasad udzielania dotacji celowej i sposób jej rozliczania z budżetu
Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem
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niskiej emisji, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło,
f) zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Kadzidło dotacji
celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu
jej rozliczania,
g) wprowadzenia na terenie gminy Kadzidło Programu „Rodzina Trzy Plus”,
h) zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego
dotyczącego zasadności skarg złożonych przez Panią Justynę Kowalewską
zam. Warszawa na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
Innych uwag do porządku posiedzenia nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowania:
1. Kto jest za włączeniem do porządku posiedzenia jako punktu 3 e) projektu uchwały w
sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposób jej rozliczania z budżetu
Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej
emisji, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Kadzidło.
Komisja w obecności 12 radnych, przy 12 głosach - „za”, 0 głosów - „przeciw” i 0 głosów
- „wstrzymujących się” opowiedziała się za powyższym.
2. Kto jest za włączeniem do porządku posiedzenia jako punktu 3 f) projektu uchwały w
sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Kadzidło dotacji celowych
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania
Komisja w obecności 12 radnych, przy 12 głosach - „za”, 0 głosów - „przeciw” i 0 głosów
- „wstrzymujących się” opowiedziała się za powyższym.
3. Kto jest za włączeniem do porządku posiedzenia jako punktu 3 g) projektu uchwały w
sprawie wprowadzenia na terenie gminy Kadzidło Programu „Rodzina Trzy Plus”.
Komisja w obecności 12 radnych, przy 12 głosach - „za”, 0 głosów - „przeciw” i 0 głosów
- „wstrzymujących się” opowiedziała się za powyższym.
4. Kto jest za włączeniem do porządku posiedzenia jako punktu 3 h) projektu uchwały w
sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego
dotyczącego zasadności skarg złożonych przez Panią Justynę Kowalewską zam.
Warszawa na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
Komisja w obecności 12 radnych, przy 12 głosach - „za”, 0 głosów - „przeciw” i 0 głosów
- „wstrzymujących się” opowiedziała się za powyższym.
Przewodniczący stwierdził, że porządek posiedzenia został przez komisję przyjęty w brzmieniu
takim jak na wstępie niniejszego protokołu.
Pkt 3.
Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku posiedzenia tj.
zaopiniowanie dodatkowych zmian w projektach uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018 – 2028,
Projekt tej uchwały radni otrzymali.
Skarbnik dokonała wyjaśnień zgodnie z wyjaśnieniami stanowiącymi załącznik do projektu tej
uchwały. Dodała, że mamy wolne środki z ubiegłego roku i wprowadzamy nowe zadania
inwestycyjnych pn. „Rozbudowa drogi w Golance kol. Zagórze” w 2018 r. – 20 tys. zł i w 2019
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roku – 50 tys. zł oraz „Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zaparowa” w 2018 r. – 30 tys. zł i w
2019 r.- 50 tys. zł.
Uwag i pytań do projektu tej uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywna opinią do projektu
powyższej uchwały.
Komisja w obecności 12 radnych, przy 11 głosach - „za”, 0 głosów - „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym 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 2
do niniejszego protokołu.
b) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Kadzidło na 2018 rok,
Projekt tej uchwały radni otrzymali.
Skarbnik dokonała wyjaśnień zgodnie z wyjaśnieniami stanowiącymi załącznik do projektu tej
uchwały. Dodała, że dochodzą zadania inwestycyjne o których informowała przy opiniowaniu
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, a poza tym
wprowadzono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi krajowej Nr
53 w zakresie włączenia do drogi gminnej polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi
gminnej z drogą krajową – 30 tys. zł Zadanie związane jest z realizacją inwestycji pn.
„Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki”.
Wprowadzamy środki na realizację zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu
w miejscowościach Wach, Chudek, Brzozówka i Jeglijowiec w Gminie Kadzidło” – 198 150,00
zł, na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu
województwa – Ministerstwa Sportu i Transportu na kwotę 99 074,00 zł.
Radny Ryszard Bielski powiedział, że mieliśmy wziąć kredyt na realizację inwestycji, a okazuje
się, że bierzemy kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Skarbnik wyjaśniła, że kredyt możemy wziąć tylko na spłatę kredytów i pożyczek i na pokrycie
deficytu. W takim razie w uchwale o kredycie wprowadzimy zapis, że kwotę 4 065 926,00 zł
przeznaczamy na pokrycie deficytu, a kwotę 934 074,00 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek.
Innych uwag i pytań do projektu tej uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywna opinią do projektu
powyższej uchwały.
Komisja w obecności 12 radnych, przy 8 głosach - „za”, 1 głosie - „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) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
Projekt tej uchwały radni otrzymali.
Radny Ryszard Bielski zgłosił uwagę, żeby w tej uchwale koniecznie znalazł się zapis, że
przeznaczamy go na pokrycie deficytu.
Skarbnik wyjaśniła, że w uchwale o zaciągnięciu kredytu będzie zapis, że kwotę 4 065 926,35
zł przeznaczamy na pokrycie deficytu, a kwotę 934 073,65 zł – na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek.
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Radny Paweł Majewski zapytał, ile wyniesie prowizja i jakie będą dodatkowe koszty związane
z tym kredytem.
Skarbnik poinformowała, że konkretne kwoty będą znane dopiero po przetargu, ale do
wyliczeń przyjęliśmy, że oprocentowanie kredytu będzie w granicach 3,6% - 4%, 50 tys. zł –
prowizja i liczymy odsetki 4% czyli 1 634 tys. zł.
Radny Paweł Majewski spytał też dlaczego spłata kredytu ma nastąpić dopiero w 2023 roku,
na co skarbnik wyjaśniła, że wchodzą wskaźniki, których zobowiązani jesteśmy przestrzegać.
Innych uwag i pytań do projektu tej uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywna opinią do projektu
powyższej uchwały.
Komisja w obecności 12 radnych, przy 10 głosach - „za”, 1 głosie - „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym 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 4
do niniejszego protokołu.
d) Projekt uchwały w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą
instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym
przechowywany jest pieniądz elektroniczny,
Projekt tej uchwały radni otrzymali.
Skarbnik wyjaśniła, że ta uchwała spowoduje, że będziemy mogli płacić podatki i opłaty do
gminy za pomocą karty płatniczej lub telefonu.
Uwag i pytań do projektu tej uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywna opinią do projektu
powyższej uchwały.
Komisja w obecności 12 radnych, przy 12 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 5
do niniejszego protokołu.
e) Projekt uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej
i sposób jej rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie
inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji, polegających na
wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy
Kadzidło
Projekt tej uchwały radni otrzymali.
Wójt wyjaśnił, że tą uchwałą określimy zasady udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie
istniejącego systemu ogrzewania zasilanego tradycyjnymi piecami lub kotłami c.o. na paliwo
stałe, na ogrzewanie wykorzystujące lokalne źródła energii odnawialnej oraz wprowadzające
przyjazne dla środowiska źródła energii. Wysokość dotacji na zmianę systemu ogrzewania
wynosić będzie do 3 tys. zł. Jesteśmy druga gminą w powiecie , która takie dotacje
wprowadza.
Sekretarz dodała, że Fundusz Ochrony Środowiska takiego wsparcia też może udzielić.
Radny Jan Mirosław Kulasik proponował wprowadzić zapis, że dotacja od Wojewody
wyklucza dotację z gminy.
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Radny Ryszard Bielski proponował, żeby zaznaczyć w uchwale, że suma środków
pozyskanych z gminy i innych źródeł nie może przekraczać wartości inwestycji.
Sekretarz dodała, że być może projekt tej uchwały będzie musiał być zaopiniowany przez
Urząd Ochrony Konsumenta i Fundusz Ochrony Środowiska, to jeszcze do sesji wyjaśnimy.
Ustalono, że wprowadzamy zapis, że suma środków pozyskanych z gminy i innych źródeł nie
może przekraczać wartości inwestycji.
Uwag i pytań do projektu tej uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywna opinią do projektu
powyższej uchwały.
Komisja w obecności 12 radnych, przy 12 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 6
do niniejszego protokołu.
f) Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków
budżetu Gminy Kadzidło dotacji celowych na realizację zadań z
zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania,
Projekt tej uchwały radni otrzymali.
Wójt wyjaśnił, że wyjaśniła, że tą uchwałą określimy zasady udzielenia dotacji celowej z
budżetu gminy na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych służących ochronie
środowiska, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Wysokość
dotacji wynosić będzie do 2 tys. zł.
Sekretarz dodała, że o dotacje nie mogą ubiegać się osoby, gdzie jest sieć kanalizacyjna.
Uwag i pytań do projektu tej uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywna opinią do projektu
powyższej uchwały.
Komisja w obecności 12 radnych, przy 12 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 7
do niniejszego protokołu.
g) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Kadzidło
Programu „Rodzina Trzy Plus”
Projekt tej uchwały radni otrzymali.
Wójt wyjaśnił, że uchwałą tą wprowadzamy program działań na rzecz dużych rodzin.
Program ten umożliwi dużym rodzinom korzystanie z 100% zniżki na zakup biletów do kina
„Za rogiem” w Kadzidle, umożliwi korzystanie z 50% zniżki na zakup biletów na pływalnię w
Ostrołęce, na wstęp do kinowej Akademii Edukacji Filmowej i Dyskusyjnej Klubu Filmowego
oraz do repertuaru premierowego w OCK w Ostrołęce, a także 50% zniżki na wstęp na
lodowisko i wypożyczanie łyżew w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo – Turystycznych i
Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce, Muzeum Kurpiowskie w Ostrołęce.
Uwag i pytań do projektu tej uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywna opinią do projektu
powyższej uchwały.
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Komisja w obecności 12 radnych, przy 12 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 8
do niniejszego protokołu.
h) Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej
przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego
zasadności skarg złożonych przez Panią Justynę Kowalewską zam.
Warszawa na działalność Wójta Gminy Kadzidło
Projekt tej uchwały radni otrzymali.
Sekretarz wyjaśniła, że trwa budowa rozdzielni w Dylewie. Sąsiadująca działka działki na
której znajduje się rozdzielnia jest własnością Pani Justyny Kowalewskiej zamieszkującej w
Warszawie. Gmina wydała pozytywną decyzję o ustaleniu warunków zabudowy Pani Justynie
Kowalewskiej. Wydała również pozytywną decyzję dla PGE o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Pan Marcin Sadłowski w imieniu siostry Justyny Kowalewskiej złożył 3
skargi na działalność wójta gminy Kadzidło, są również skargi na Panią Krystynę Hymkowską,
która te decyzje wydawała. Dlatego też zgodnie z procedurą tą uchwałą zlecamy Komisji
Rewizyjnej przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skarg
złożonych na działalność Wójta.
Uwag i pytań do projektu tej uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywna opinią do projektu
powyższej uchwały.
Komisja w obecności 12 radnych, przy 12 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 9
do niniejszego protokołu.
Pkt 4.
W sprawach różnych:
1. wójt przedstawił radnym pismo Pani Danuty Głowackiej zam. Słupsk, która jest
właścicielem działki położonej w Kadzidle wzdłuż ul. Pogodnej. Gmina jest
zainteresowana nabyciem tego gruntu, ponieważ korzystają z niej mieszkańcy tej
ulicy. Do tej pory trwał spór z Panią Danutą Głowacką, bo nie wyrażała woli zbycia tej
działki po kosztach jakie gmina proponowała. Teraz występuje z propozycją zbycia
działki, ale po cenie 5 tys. zł za 1 ar. Jest to zbyt wysoka cena, ale droga ta jest
niezbędna dla mieszkańców tej ulicy. Wójt zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy
wkraczać na drogę sądową o wywłaszczenie, i kontynuować ten spór, czy też wypłacić
żądane przez panią odszkodowanie i zakończyć tę sprawę. Radni w dyskusji
opowiadali się za tym, żeby zakończyć spór o grunt pod drogę i wypłacić
odszkodowanie w wysokości żądanej przez Panią Danutę Głowacką, bo mieszkańcy
tej ulicy nie są niczemu winni i muszą mieć drogę.
2. Wójt poinformował, że pojawia się szansa zbiórki szkła z terenu gminy. Byłby to koszt
20 tys. zł w skali roku. Można by do tego zaangażować szkoły, gdzie dzieci by to szkło
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zbierali. Radni w wypowiedziach popierali takie działanie twierdząc, że to jest bardzo
dobre rozwiązanie.
3. Radny Ryszard Bielski nadal wyraził swoje obiekcje, co do wyjaśnień dyrektora CKK na
temat dotacji dla CKK w kwocie 20 tys. zł i jej wykorzystania.

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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