P R O T O K Ó Ł N R 7/07
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy,
które odbyło się w dniu 27 marca 2007 roku o godz 945
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) zaopiniowanie dodatkowych zmian w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę
budżetową na 2007 rok,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego 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 przed posiedzeniem.
Przewodniczący zwrócił się o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia.
Uwag do porządku nie wniesiono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.
Komisja w obecności 8 radnych uczestniczących w posiedzeniu, przy 8 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) zaopiniowanie dodatkowych zmian w projekcie uchwały zmieniającej
uchwałę budżetową na 2007 rok,
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok wraz z
załącznikami radni otrzymali.
Skarbnik dokonała wyjaśnień.
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.
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Komisja w obecności 8 radnych uczestniczących w posiedzeniu, przy 8 głosach - „za”, 0
głosów - „przeciw” i 0 głosów - „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 2 do
niniejszego protokołu.
b) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju
Lokalnego Gminy Kadzidło.
Projekt powyższej uchwały radni otrzymali.
Sekretarz wyjaśniła, że zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie budowy kanalizacji
sanitarnej w Kadzidle z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i dlatego zachodzi potrzeba
podjęcia powyższej uchwały, gdyż będzie ona stanowić niezbędny załącznik do wniosku
aplikacyjnego o dofinansowanie kanalizacji sanitarnej w Kadzidle.
Innych uwag do projektu tej uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywna opinią do projektu
powyższej uchwały.
Komisja w obecności 8 radnych uczestniczących w posiedzeniu, przy 8 głosach - „za”, 0
głosów - „przeciw” i 0 głosów - „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt tej
uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania komisja większością głosów pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego
Gminy Kadzidło, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 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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