P R O T O K Ó Ł N R 11/07
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy,
które odbyło się w dniu 16 sierpnia 2007 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 2007 rok,
b) zmieniająca składy osobowe stałych komisji Rady 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.
Porządek posiedzenia radni otrzymali.
Przewodniczący zwrócił się o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia.
Radny Ryszard Bielski wnioskował o wyłączenie z porządku posiedzenia projektu uchwały
3b) zmieniającej liczbę członków komisji stałych Rady Gminy Kadzidło, ponieważ stanie się
ona bezprzedmiotowa, gdyż w porozumieniu z radnym Tadeuszem Bieńkowskim i
Przewodniczącym RG - Jackiem Płoskim zgłasza chęć pracy w Komisji Rewizyjnej, a
rezygnuje z prac w Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia. Natomiast nowo wybrany
Wiceprzewodniczący Rady Gminy, radny Tadeusz Bieńkowski złożył na piśmie rezygnację z
prac w Komisji Rewizyjnej i wyraził wolę pracy w Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, czyli
nastąpi tu po prostu zamiana i uchwała o liczbie członków komisji stałych Rady Gminy
Kadzidło nie ulega zmianie.
Przewodniczący zarządził więc głosowanie, kto jest za wyżej zgłoszonym wnioskiem przez
radnego Ryszarda Bielskiego.
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 powyższym wnioskiem.
Innych uwag do porządku 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.
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:
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a) zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok,
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok wraz z
załącznikami radni otrzymali.
Skarbnik dokonała wyjaśnień.
Innych uwag do projektu tej uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywna opinią do projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2007 rok.
Komisja w obecności 10 radnych uczestniczących w posiedzeniu, 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 2 do
niniejszego protokołu.
b) zmieniająca składy osobowe stałych komisji Rady Gminy Kadzidło
Projekt tej uchwały radni otrzymali.
Sekretarz odczytała rezygnację Wiceprzewodniczącego RG - Pana Tadeusza Bieńkowskiego,
który rezygnuje z prac w Komisji Rewizyjnej, a wyraża wolę pracy w Komisji Oświaty,
Kultury i Zdrowia. Nawiązała do wniosku radnego Ryszarda Bielskiego, który rezygnuje z
prac w Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, a wyraził wolę pracy w Komisji Rewizyjnej.
Uwag do projektu tej uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywna opinią do projektu
powyższej uchwały.
Komisja w obecności 10 radnych uczestniczących w posiedzeniu, 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 3 do
niniejszego protokołu.
Pkt 4.
W sprawach różnych Sekretarz wyjaśniła, że zgodnie z nowymi przepisami radni mogą być
powoływani do prac w komisjach przetargowych.
Radny Ryszard Bielski stwierdził, że lepiej byłoby, żeby radni brali udział w postępowaniu
przetargowym występując tam w roli obserwatora. Pozostali członkowie komisji popierali ten
wniosek. W związku z tym wnioskowano, żeby zapraszać poszczególnych radnych do udziału
w przetargu jako obserwatora, gdy przetarg będzie dotyczył inwestycji z jego okręgu
wyborczego.
WNIOSKI:
1. Zapraszać poszczególnych radnych do udziału w przetargu jako obserwatora, gdy przetarg
będzie dotyczył inwestycji z jego okręgu wyborczego.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczący Komisji Budżetu
i Rozwoju Gminy

Teresa Parzych
Henryk Wołosz
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