PROTOKÓŁ Nr XXVI/09
XXVI sesji Rady Gminy Pszczółki,
zwołanej na wniosek Wójta Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 3 czerwca 2009 r.,
w sali narad Urzędu Gminy w Pszczółkach,
XXVI sesję Rady Gminy Pszczółki rozpoczęto o godzinie 17oo w sali narad
Urzędu Gminy w Pszczółkach. Obradom sesji przewodniczyła pani Jolanta Przyłucka Przewodnicząca Rady Gminy przy udziale Wiceprzewodniczącego p. Romana Klamanna.
Protokołowała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady
Gminy
Ad. 1 Sprawy regulaminowe:
Ad a) otwarcie sesji
XXVI sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy słowami:
„Otwieram XXVI sesję Rady Gminy”. Powitała obecnych i dodała, że dzisiejsza sesja
została zwołana na wniosek Wójta Gminy.
Ad b) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że w sesji
uczestniczy 13 radnych, dwóch nieobecnych, w tym jeden usprawiedliwiony. Lista
obecności w załączeniu.
Przewodnicząca stwierdziła, że sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał.
Ustawowy skład Rady - 15 radnych.
Ad c) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca R.G. J.Przyłucka poinformowała, że porządek dzisiejszej sesji jest
zgodny z wnioskiem o jej zwołanie, złożonym przez Panią Wójt.
Przewodnicząca R.G. przedstawiła porządek obrad sesji:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie kworum,
c) przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2009 rok,
b) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Różynach,
c) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki,
d) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żelisławki na lata 2009-2016,
e) przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiacego własność Gminy
Pszczółki znajdujacego się przy ul. Kościelnej 8/4 w Pszczółkach, na rzecz głównego
najemcy Pani Zuzanny Podleśnej,
f) zmiany „Regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków:motywacyjnego, funkcyjnego i za pracę w trudnych warunkach
oraz niektórych innych składników, a także szczególowe zasady przyznawania dodatku
mieszkaniowego” ustalonego Uchwałą Nr XXV/234/09 Rady Gminy Pszczółki z dnia 23
kwietnia 2009 roku.
3. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

Na wstępnie głos zabrała Pani Hanna Brejwo - Wójt Gminy, która wyjaśniła powody
zwołanie sesji:
1) otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego o przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku na dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelisławkach.
W jej wyniku zostaliśmy zobowiązani do uzupełnienia wniosku o nowy Plan Odnowy
Miejscowości Żelisławki i dostarczenie go w terminie do dnia 5 czerwca 2009 r. W ubiegły
czwartek, tj. 28 maja 2009 r., został on przyjęty do realizacji uchwałą zebrania wiejskiego
Sołectwa Żelisławki,
2) z powodu uwag Ministerstwa Sportu do Wojewódzkiego Programu Dofinansowania
Inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, nie otrzymaliśmy dofinansowania na dalsze roboty związane z przebudową stadionu sportowego w Pszczółkach. W tej
sytuacji zamierzamy przeznaczyć własne środki finansowe na kontynucję prac i ogłosić
postępowanie przetargowe na wykonanie bieżni, wybudowanie przyłącza wodociągowego
oraz zakup i zamontowanie dwóch trybun. Koszt tych robót wynosi ok. 980.000 zł.
3) otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Sportu o przyznaniu środków finansowych na
budowę kompleksu sportowego w Pszczółkach, w ramach programu „Moje boisko - ORLIK
2012”. W związku z tym istnieje potrzeba wprowadzenia ich do budżetu gminy.
Ad.a) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2009 rok omówiła
p.Jolanta Żbikowaka - Skarbnik Gminy. Szczegółowo omówiła poszczególne załączniki.
W uzupełnieniu Pani Wójt przypomniała, że budynek komunalny po Ośrodku Zdrowia przy
ul. Kościelnej w Pszczółkach przekazaliśmy do dyspozycji Gminnej Bibliotece Publicznej.
GBP złożyła wniosek o dofinansowanie jego przebudowy, w ramach którego miała otrzymać dotację w kwocie 500.000 zł. Tymczasem został ogłoszony nowy program, gdzie
dofinansowanie wynosi 70% wartości zadania, jednak wysoko punktowane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów. W tej sytuacji cofnęliśmy zgodę udzieloną
Dyrektorowi G.B.P. do dysponowania budynkiem i to Gmina będzie składać wniosek
do Regionalnego Programu Operacyjnego.
W załaczniku Nr 2 w dziale 750 rozdz. 75023 została ujęta kwota 22.000 zł na wydatki
majątkowe. Pani Wójt wyjaśniła, że są to środki przeznaczone na zainstalowanie klimatyzatora w budynku Urzędu Gminy. Na II piętrze znajduje się serwerownia, której
urządzenia wydają bardzo dużą ilość ciepła i dla prawidłowego ich funkcjonowania istnieje
konieczność wykonania klimatyzacji.
Również w załaczniku nr 2 w dziale 900, rozdz. 90095 została ujęta kwota 5.000 zł.
Potrzeba jej zabezpieczenia wyniknęła w związku z wykopaniem kości ludzkich na terenie
działki położonej w miejscowości Skowarcz. Sprawa trafiła do prokuratora. W wyniku
przeprowadzonych badań stwierdzono, że jest to teren przedwojennego cmentarza i koszty
zabezpieczenia trumny do złożenia szczątków, pochówku oraz wykonania tablicy leżą po
stronie Gminy. Mamy nadzieję, że kwota 5.000 zł będzie wystarczającą.
Radna H.Grzesiuk zapytała, czy rezygnujemy z wymiany okien w Szkole Podstawowej
w Pszczółkach?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie rezygnujemy. Obecnie omawiane były inwestycje,
natomiast wymiana okien to prace remontowe.
Innych pytań 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 XXVI/244/09 została podjęta jednogłośnie.
Ad.b) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę
kanalizacji sanitarnej w Różynach omówiła p.Hanna Brejwo - Wójt Gminy. Wyjaśniła, że
zgodnie z zapewnieniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, otrzymamy

pożyczkę, jeśli będziemy mieli dofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej
w Różynach ze środków unijnych. Ponieważ znaleźliśmy się na liście do dofinansowania,
zamierzamy wystąpić o pożyczkę. Pani Wójt stwierdziła, żę warto z niej skorzystać,
ponieważ jest to „tani pieniądz”.
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 XXVI/245/09 została podjęta jednogłośnie.
Ad.c) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki omówiła J.Żbikowska - Skarbnik Gminy. Wyjaśniła,
że w związku z wejściem w życie ustawy o funduszu sołeckim, Rada Gminy decyduje
o tym, czy wyodrębni w budżecie gminnym środki na ten fundusz. Na podstawie sporządzonej kalkulacji, gdyby tworzyć fundusz na rok bieżący, poszczególne sołectwa
otrzymałyby środki finansowe w kwocie:
Sołectwo Kleszczewko: ~10.200 zł,
Sołectwo Różyny:~21.900 zł
Sołectwo Skowarcz: ~21.900 zł
Sołectwo Pszczólki: ~21.900 zł
Sołectwo Kolnik: ~15.400 zł
Sołectwo Ostrowite: ~8.200 zł
Sołectwo Ulkowy: ~10.900 zł
Sołectwo Żelisławki: ~15.000 zł
Sołectwo Rębielcz: ~11.300 zł
Razem daje to kwotę ~137.000 zł. Rady Sołeckie w drodze uchwały podejmowałyby decyzje
na co przeznaczyć te pieniądze z katalogu zadań własnych gminy.
Pani Wójt dodała, że wyodrębnienie funduszu daje mieszkańcom pewną samodzielność
w decydowaniu, co jest dla nich istotne. To nauka demokracji. Do tej pory umownie ustalaliliśmy kwotę 2,70 zł na 1 mieszkańca i sołectwa takimi środkami dysponują.
Przewodnicząca Rady J.Przyłucka stwierdziła, że jest to bardzo dobry pomysł, gdy nie ma
dużych inwestycji do realizacji. Wyraziła obawę jak będzie wyglądało dysponowanie
środkami, ponieważ pewne zadania i tak musimy wykonać, a o kwotę funduszu będziemy
mieli mniejszy budżet. Zaproponowała, żeby poczekać z tym tematem i skorzystać
z doświadczeń innych.
Radna J.Jakowska zaproponowała przeprowadzenie rozmowy z sołtysami oraz z radami
sołeckimi i poproszenie ich o opinię.
Przewodnicząca J.Przyłucka dodała, że może powstać konflikt wśród mieszkańców. Tam,
gdzie obecnie współpracują ze sobą, może nastąpić zderzenie kilku wizji i w efekcie
skłócenie wśród ludzi.
Pani Wójt stwierdziła, że jeżeli zapytamy sołtysów, wiadomym jest, że ich odpowiedź
będzie pozytywna. Jeśli będziemy czekali to znaczy, że nie ufamy mieszkańcom.
Realizowane przez nich zadania muszą być zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy i należeć
do zadań własnych gminy. Wnioski muszą być składane do Wójta Gminy, a jeśli
mieszkańcy nie dojdą do porozumienia, to po prostu nie będzie wniosku.
Radna U.Narożnik dodała, że na temat funduszu sołeckiego już się mówi wśród mieszkańców. Jeszcze nie mamy pieniędzy, ale już zaczynają się spory.
Pani Wójt zaproponowała opracowanie prezentacji multimedialnej, by przedstawić ją na
spotkaniu z Radomi Sołeckimi i wyjaśnić mechanizm wydatkowania tych środków.
Radny K.Sądej dodał, że nie możemy bać się ludzi i podejmowanych przez nich wyborów.
J.Żbikowska stwierdziła, że podjęcie uchwały skutkuje wyodrębnieniem funduszu w przyszłym roku budżetowym.
Radny A.Marszałkowski zapytał, co dzieje się z niewykorzystaną kwotą funduszu?

Pani Wójt odpowiedziała, że pieniądze nie przechodzą na rok następny lecz zwiększają
pulę wolnych środków gminy.
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 XXVI/246/09 została podjęta jednogłośnie.
Ad.d) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żelisławki na
lata 2009-2016, omówiła Pani Wójt. Wyjaśniła, że Plan Odnowy musi być zawarty na 7 lat,
by istniała możliwość uzyskania z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowania dokończenia
budowy świetlicy wiejskiej w Żelisławkach.
Ponieważ pytań 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 XXVI/247/09 została podjęta jednogłośnie.
Ad.e) projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
stanowiacego własność Gminy Pszczółki, znajdujacego się przy ul. Kościelnej 8/4
w Pszczółkach, na rzecz głównego najemcy Pani Zuzanny Podleśnej przedstawiła Pani
Wójt. Przypomniała, że w kwestii sprzedaży mieszkań komunalnych obowiązuje nas
podejmowanie uchwał imiennych, stąd dokładne określenie głównego najemcy. Dodała,
że w tym przypadku sprzedaż lokalu nie nastąpi szybko, ponieważ jesteśmy w trakcie
podziału działki, na której znajduje się budynek.
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 XXVI/248/09 została podjęta jednogłośnie.
Ad.f) Projekt uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu określajacego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:motywacyjnego, funkcyjnego
i za pracę w trudnych warunkach oraz niektórych innych składników, a także szczególowe
zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego” ustalonego Uchwałą Nr XXV/234/09
Rady Gminy Pszczółki z dnia 23 kwietnia 2009 r. omówiła p. Katarzyna Walińska podinspektor ds. oświaty i wychowania. Wyjaśniła, że wprowadzone zmiany wynikają
z faktu przeanalizowania przez Wydział Nadzoru i Kontroli Pom. Urzędu Wojewódzkiego
uchwały Nr XXV/234/09, podjętej na poprzedniej sesji Rady Gminy i wskazaniem potrzeby
wykreślenia zapisów zawartych w § 10 ust.4 i 5 ww. Regulaminu.
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 XXVI/249/09 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3) Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka podziękowała za udział w XXVI sesji
Rady Gminy. Zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady XXVI sesji Rady Gminy
Pszczółki”.
Sesję zakończono o godz. 19:00.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY
Jolanta Przyłucka

