P R O T O K Ó Ł N R 24/08
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy,
które odbyło się w dniu 23 lipca 2008 roku o godz 845
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) dodatkowe zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok,
b) zmieniająca Uchwałę Nr XXII/113/08 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 maja
2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
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.
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia.
Uwag do porządku posiedzenia nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.
Komisja w obecności 7 radnych uczestniczących w posiedzeniu, przy 7 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:
a) dodatkowe zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
Skarbnik wyjaśniła, że zachodzi potrzeba zwiększenia środków na realizacje inwestycji pn.
„Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne
wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym) w Dylewie”. Na przetarg wpłynęła tylko jedna
oferta i kwota wyszła większa o 474 tys. zł. Wójt dodał, że boiska dofinansowywane z Orlika
wykonują tylko 3-4 firmy i nie mamy innej możliwości, zwrócił się więc do radnych o
przyzwolenie zaciągnięcia większego kredytu o tę kwotę na wykonanie tej inwestycji, bo w
przeciwnym wypadku stracimy ok. 700 tys. zł środków pozyskanych na te boiska.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za powyższą zmianą w budżecie.
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Komisja w obecności 10 radnych uczestniczących w posiedzeniu, przy 10 głosach - „za”, 0
głosów - „przeciw” i 0 głosów - „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
wprowadzenie powyższej zmiany w budżecie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania komisja jednogłośnie opowiedziała się
za wprowadzeniem powyższej zmiany w budżecie gminy Kadzidło na 2008 rok.
b) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/113/08 Rady Gminy w
Kadzidle z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu.
Sekretarz odczytała treść projektu powyższej uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywną opinia do projektu
powyższej uchwały.
Komisja w obecności 10 radnych uczestniczących w posiedzeniu, przy 10 głosach - „za”, 0
głosów - „przeciw” i 2 głosach - „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt
powyższej uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania komisja większością głosów pozytywnie
zaopiniowała projekt powyższej uchwały w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu.
Pkt 4.
Spraw różnych nie zgłoszono.
WNIOSKI:
Komisja nie zgłosiła wniosków do realizacji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczący Komisji Budżetu
i Rozwoju Gminy

Teresa Parzych
Henryk Wołosz
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