P R O T O K Ó Ł N R 25/08
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy,
które odbyło się w dniu 28 sierpnia 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 2008 rok,
b) wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce.
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 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:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
Skarbnik wyjaśniła, że proponuje się zlikwidować rezerwę celową dla oświaty o kwotę 65 tys.
zł. Oprócz zmian zawartych w materiałach doszły dodatkowe zmiany. Brakuje środków na
drogi i proponuje się zwiększyć o kwotę 20 tys. zł na bieżące utrzymanie dróg i 5 tys. zł na
zakup znaków drogowych. Dziś już wiemy, że w tym roku nie otrzymamy środków na
autobus do dowozu dzieci niepełnosprawnych, ale obiecano nam, że środki te otrzymamy w
przyszłym roku, dlatego też środki nasze przeznaczone na ten cel przesuwamy na drogi.
Jesteśmy już po przetargu na budowę garaży OSP Kadzidło z zapleczem, który wygrało
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ABC z Ostrołęki i okazuje się, że w tym roku musimy
gołość środków na to zadanie.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywną opinią do projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
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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 projekt
powyższej uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt powyższej uchwały w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu.
b) Projekt uchwały w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu
Rejonowego w Ostrołęce
Sekretarz wyjaśniła, że zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz.1070 z późniejszymi zmianami), ławnikiem może być
wybrany ten, kto posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i
obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat, jest zatrudniony lub
zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku, nie przekroczył 70 roku życia,
jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co
najmniej wykształcenie średnie.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki
zawodowe oraz organizacje pracodawców.
W gminie Kadzidło do dnia 30 czerwca 2008 r. wpłynęło jedno zgłoszenie na ławnika do
Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Jest to zgłoszenie Pani Barbary Dawidczyk zam.
Kadzidło, która została zgłoszona przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału
Powiatowego w Ostrołęce.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywną 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
powyższej 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 omówiono:
1. Brakujące przystanki w Kuczyńskich i Piaseczni zostaną zakupione w przyszłym roku.
2. Radny Henryk Parzych ponowił prośbę o przeniesienie budki przystankowej w Glebie
na zatoczkę.
3. Radny Henryk Wołosz - należy się zainteresować trenerem od sportu, ponieważ
wyniki w sporcie drużyny Kurpika nie są zbyt rewelacyjne.
4. Radny Ryszard Bielski - zlikwidować rozlewisko wody w Dylewie.
5. Radny Mirosław Wielechowski - nawieźć żwiru na drogę powiatową do Karaski.
6. Radny Bolesław Olender - wykosić rowy przy drogach gminnych.
WNIOSKI:
1.
2.
3.
4.

Przenieść budkę przystankową w Glebie na zatoczkę.
Zlikwidować rozlewisko wody w Dylewie.
Nawieźć żwiru na drogę powiatową do Karaski.
Wykosić rowy przy drogach gminnych.
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Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczący Komisji Budżetu
i Rozwoju Gminy

Teresa Parzych
Henryk Wołosz
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