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Protokół nr 0012.9.KBG.2015 

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej z dnia 05 czerwca 2015r. 
 

W posiedzeniu udział wzięli:  

1. Jerzy Góralski   - Przewodniczący Komisji 

2. Małgorzata Cyra   - Członek Komisji  

3. Józef Kułaga    - Członek Komisji 

4. Wiesława Kucharska   - Członek Komisji 

Oraz:  

5. Barbara Kamińska   - Wójt Gminy  

 

 

Temat posiedzenia: 

1. Omówienie: 

a) projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchy Dąb na 2015r.; 

b) projektu uchwały zmieniającej WPF na lata 2015 – 2023; 

c) projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na zakup samochodu dla 

OSP;  

d) projektu uchwały w sprawie dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w 

Pruszczu Gdańskim.  

 

Wszystkich obecnych na posiedzeniu przywitała Pani Wójt Barbara Kamińska, po czym 

omówiła obecnym projekty uchwał (załącznik nr 1, 2, 3 i 4).  

 

Ad. a)  

GŁOSOWANIE – 4:0 ZA 

 

Ad. b)  

GŁOSOWANIE – 4:0 ZA 

 

Ad. c)  

Stary samochód zostanie oddany na złom lub sprzedany.  

GŁOSOWANIE – 4:0 ZA 

 

Ad. d)  

Dotacja przekazana będzie na zakup nowego samochodu, który będzie obsługiwał też nasz 

rejon.  

GŁOSOWANIE – 4:0 ZA 

 

 

Dnia 12 czerwca 2015 roku odbędzie się komisja wyjazdowa po terenie Gminy. Radni określą 

jakie są najważniejsze rzeczy do zrobienia, w szczególności zwrócą uwagę na drogi 

transportu rolnego.  
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Góralski: Co z tą oczyszczalnią hydrofitową?  

Wójt: Będzie to oparte na projekcie dofinansowywanym z Unii Europejskiej, partnerstwo 

między narodowe, m.in. Szwedzi, Duńczycy, Niemcy. Będziemy ruszać z tym tematem za 

jakiś czas. Na sesji pojawi się projekt uchwały intencyjnej w tej sprawie.  

Góralski: A fermy wiatrowe?  

Wójt: Na chwilę obecną zatrzymali to ornitolodzy ze względu na pojawienie się nowego 

gatunku ptaka na naszych terenach. Dodatkowo mogę powiedzieć, że wyłożymy niedługo na 

czas 30 dni plan nowego studium.  

Kułaga: A co się dzieje na tej oczyszczalni naszej?  

Wójt: Doszły mnie słuchy o nielegalnych zrzutach, co jest podobno związane z Gminą 

Pszczółki, ale mamy wszystko pod kontrolą, jest monitoring.  

 

Na tym protokół zakończono. 

Czas trwania : 9.00 – 10.40 

Protokołowała: Olga Jankowska – podinsp. ds. kultury, sportu i współpracy z innymi 

podmiotami 

 

 

Komisja Budżetowo - Gospodarcza: 

                                

/-/ Jerzy Góralski 

Przewodniczący Komisji 

 

/-/ Małgorzata Cyra 
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