PROTOKÓŁ Nr VII/07
VII sesji Rady Gminy Pszczółki,
zwołanej na Wniosek Wójta Gminy Pszczółki,
która odbyła się w sali narad w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
w dniu 5 czerwca 2007 roku.
VII sesję Rady Gminy Pszczółki rozpoczęto o godzinie 1700 w sali narad w Urzędzie
Gminy w Pszczółkach.
Obradom sesji przewodniczyła pani Jolanta Przyłucka – Przewodnicząca Rady Gminy przy
udziale Wiceprzewodniczących – p. Zygmunta Łysika i p. Romana Klamanna.
Protokołowała: Henryka Głogowska - Główny Specjalista ds. Organizacji Urzędu i
Kancelarii Rady Gminy.
Radni otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Ad. 1
Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji
VII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta
Przyłucka, słowami: „Otwieram VII sesję Rady Gminy”. Dodała, że dzisiejsza sesja jest
na Wniosek Wójta Gminy.
b) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Gminy p. J. Przyłucka
stwierdziła, że w sesji uczestniczy 13 radnych. Nieobecny radny K. Sądej (usprawiedliwiony)
i radny A. Marszałkowski
Ustawowy skład Rady – 15 radnych.
Stwierdziła, że sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał.
( Lista obecności w załączeniu).
c) zatwierdzenie porządku obrad
a) Przewodnicząca RG J. Przyłucka poinformowała, że na dzisiejszej sesji porządek musi
być taki jak był wskazany we wniosku o zwołanie sesji.
Przewod. RG J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku
obrad.
Obecnych – 13 radnych.
Wynik głosowania: za – 13, przeciw i wstrzymujących się nie było.
Rada Gminy zatwierdziła zaproponowany porządek obrad.

1.
a)
b)
c)

Porządek obrad VII sesji Rady Gminy Pszczółki przedstawiał się następująco:
Sprawy regulaminowe:
otwarcie sesji,
stwierdzenie kworum,
zatwierdzenie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na
2007 rok.
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3. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 2
Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Pszczółki na 2007 rok:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2007 rok omówiła
Skarbnik Gminy Jolanta Żbikowska.
Wójt Gminy H. Brejwo wyjaśniła, że poprosiła o zwołanie sesji, z uwagi na zawieszone
postępowanie przetargowe dotyczące budowy ulicy Ogrodowej w Pszczółkach. Zabrakło
środków w budżecie na ten cel. Najniższa oferta była o 30 tyś. zł większa od kwoty zawartej
w kosztorysie inwestorskim. Nie możemy czekać do czerwca, ponieważ musielibyśmy
unieważnić przetarg. Zmiana w budżecie gminy dotyczy środków na powyższy cel i na inne
zadania do realizacji.
Następnie, Skarbnik Gminy omówiła treść projektu uchwały, szczególnie § 4 oraz omówiła
poszczególne załączniki do projektu uchwały. Poprosiła, aby w Załączniku Nr 1 w dziale 756
wykreślić słowa: „od spadków i darowizn” a wpisać „od środków transportowych”, bowiem
wkradł się błąd.
Dyskusja:
Radna J. Jakowska zapytała, jaką kwotę przeznacza się na zakup zmywarki do świetlicy
wiejskiej w Skowarczu?
Wójt Gminy H. Brejwo – 4 tyś. zł z Rady Sołeckiej i 2 tyś. zł z budżetu gminy, ale to są
wszystkie środki pochodzące z budżetu gminy. Mieszkanka Skowarcza p. Pietrucha przyszła
do Urzędu z prośbą o zakup zmywarki. Przekazano wiadomość, że jak dołoży Rada Sołecka
do tego zakupu to gmina też dołoży. Jest to środek trwały.
Przew. RG J. Przyłucka dodała, że Rady Sołeckie są przywiązane do tych pieniędzy, ale są to
środki z budżetu gminy. Mogą odbywać się imprezy w sołectwach i uzyskiwać dochody.
Radna H. Grzesiuk poparła wniosek dotyczący finansowania basenu dla dzieci.
Zainteresowanie jest duże, idea słuszna.
Wójt Gminy H. Brejwo – w wakacje basen będzie nieczynny. Od września będzie dużo
godzin, dlatego z naszego budżetu przeznaczone zostaną środki w wysokości 30 tyś. zł, a z
Ministerstwa reszta. Zaczęły pokazywać się różne konkursy. Będą systematycznie
wprowadzane środki do budżetu. Za kwotę 200 tyś. zł planujemy zakupić siedliska na stadion
w Pszczółkach. Czy sie uda – zobaczymy?
Radny Z. Łysik – czy możemy mieć boisko treningowe do mistrzostw Polski.
Wójt Gminy H. Brejwo – nie możemy. UEFA powołuje spółki, które zajmują się
załatwianiem boisk treningowych, przy których muszą być hotele pięciogwiazdkowe.
Innych głosów nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Obecnych na sesji 13 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy – 15 radnych.
Wynik głosowania: za – 13 radnych., głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr VII/58/07 została podjęta.
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Ad. 4
Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka podziękowała za udział w VII sesji Rady Gminy.
Zamknęła obrady VII sesji słowami: ”Zamykam obrady VII sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesję zakończono o godz. 1700.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. organizacji Urzędu
i Kancelarii Rady Gminy
mgr Henryka Głogowska
PRZEWODNICZĄCA RADY
Jolanta Przyłucka
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