PROTOKÓŁ Nr XXIX/09
XXIX sesji Rady Gminy Pszczółki,
zwołanej na wniosek Wójta Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 24 września 2009 r.,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
XXIX sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 12oo w sali narad
Urzędu Gminy w Pszczółkach. Obradom sesji przewodniczyła pani Jolanta Przyłucka Przewodnicząca Rady Gminy, przy udziale Wiceprzewodniczących - p.Zygmunta Łysika
i p.Romana Klamanna.
Protokołowała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady
Gminy
Ad. 1 Sprawy regulaminowe:
Ad a) otwarcie sesji
XXIX sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy słowami:
„Otwieram XXIX 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 15 radnych - wszyscy obecni. Lista obecności w załączeniu.
Przewodnicząca stwierdziła, że sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał.
Ad c) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka poinformowała, że porządek dzisiejszej
sesji jest zgodny z wnioskiem o jej zwołanie, złożonym przez Panią Wójt i przedstawia się
następująco:
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie kworum,
c) przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2009 rok – referuje p.Jolanta
Żbikowska - Skarbnik Gminy,
2) w sprawie zabezpieczenia środków na pokrycie kosztu podatku VAT od wydatków
w ramach projektu pn. ”Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach”- referuje
p.Hanna Brejwo - Wójt Gminy Pszczółki,
3) w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego,
na dofinansowanie zakupu rejestratora rozmów telefonicznych oraz na rozbudowę
sieci łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu
Gdańskim - referuje p.Hanna Brejwo.
3. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
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Na wstępie głos zabrała Pani Hanna Brejwo - Wót Gminy. Poinformowała, że
w dniu dzisiejszym nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na przebudowę dróg gminnych:
ul.M.Rataja, ul.Topolowej, ul.Łąkowej i ul. Klonowej w Pszczółkach. Wpłynęły dwie oferty:
jedna na kwotę 4.628.253 zł, druga - na kwotę 2.980.000 zł. Wartość szacunkowa zadania
została określona na kwotę ~4.176.700 zł.
Ad.1) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2009 rok omówiła
p.Jolanta Żbikowaka - Skarbnik Gminy. Poprosiła o uzupełnienie podstawy prawnej
w uchwale przez dopisek „i pkt 10” oraz dopisanie w treści uchwały § 6 w brzmieniu:
”Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości
6.470.000 zł”. Tym samym § 6 otrzymał numer 7.
Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła poszczególne załączniki. Zwróciła uwagę na błąd
literowy w załączniku nr 4 poz.24, gdzie w słowie “szkoła” brakuje litery “z”.
Pani Wójt poinformowała, że otrzymaliśmy środki finansowe na realizację sali
teatralnej w domu podcieniowym w Kolniku, w związku z czym rozpoczynamy postępowanie przetargowe.
Wójt Gminy dodała również, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego został ogłoszony kolejny konkurs, w którym chcielibyśmy
wziąć udział. Mamy pomysł, aby złożyć dwa wnioski, ale potrzebna jest akceptacja Rady
Gminy:
I wniosek - na kwotę 400.000 zł - dotyczący remontu świetlicy wiejskiej w Kleszczewku,
II wniosek - na kwotę 400.000 zł - na boisko sportowe w Różynach - przeniesienie boiska
do dolnej części. W miejscu obecnego chcielibyśmy wybudować boisko wielofunkcyjne
w ramach budowy kompleksu “Moje boisko - Orlik 2012”.
Zapytała, jaka jest opinia radnych na ten temat?
Radna Mirosława Ciołek zwróciła uwagę, że świetlica wiejska w Rębielczu wymaga
gruntownego remontu, a nic nie robi się w tym kierunku. Świetlica jest jedynym miejscem,
spotkań mieszkańców, a stan obiektu jest fatalny, zwłaszcza dachu, który wymaga
wymiany.
Pani Wójt odpowiedziała, że rzeczywiście w świetlicy w Rębielczu konieczne jest
przeprowadzenie remontu. Zapewniła, że prace naprawcze wewnątrz obiektu wykona
nasz pracownik, który obecnie remontuje pomieszczenia w budynku byłego Ośrodka
Zdrowia w Pszczółkach.
Radny Krzysztof Sądej zapytał, czy nie lepiej byłoby sprzedać tę część budynku i wybudować w Rębielczu nową świetlicę?
Pani Wójt odpowiedziała, że jest to dobry pomysł i byłoby to możliwe, gdyby udało się
przejąć teren obok placu zabaw.
Przewodnicząca Rady Jolanta Przyłucka stwierdziła, że rzeczywiście w naszych planach
Rębielcz pozostaje wciąż na boku i musimy to zmienić.
Pani Wójt stwierdziła, że ewentualna budowa świetlicy to wniosek do Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Jeszcze raz poprosiła o wyrażenie opinii na temat złożenia wniosków
do Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ nagli nas termin.
Radny Bogumił Misiak poparł wniosek dotyczący boiska w Różynach.
Radny Roman Klamann stwierdził, że popiera propozycję Pani Wójt. Zwrócił jednak
uwagę, że jako radni musimy myśleć o całej gminie i pamiętać o miejscowościach, w które
prawie w ogóle nie inwestujemy.
Przewodnicząca Jolanta Przyłucka stwierdziła, że jako Rada Gminy rzeczywiście musimy
2

patrzeć na całość uwzględniając ograniczenia w budżecie. Propozycja złożenia wniosków
do Urzędu Marszałkowskiego to próba pozyskania środków finansowych bez gwarancji, że
je otrzymamy. Zatem jak najbardziej zasadnym jest podjęcie tej próby. Zaproponowała,
aby temat świetlicy w Rębielczu przeanalizować na posiedzeniu Komisji Gospodarczej.
Innych pytań nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Obecnych na sesji 15 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXIX/267/09 została podjęta jednogłośnie.
Ad.2) projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na pokrycie kosztu podatku VAT
od wydatków w ramach projektu pn. ”Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach”
omówiła Pani Wójt. Wyjaśniła, że to zadanie jest zgłoszone do Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W związku z zabezpieczeniem środków finansowych w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych w wartościach netto, istnieje konieczność
podjęcia uchwały dotyczącej zabezpieczenia środków na pokrycie kosztu podatku VAT.
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka
zarządziła głosowanie.
Obecnych na sesji 15 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXIX/268/09 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3) projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla
Powiatu Gdańskiego, na dofinansowanie zakupu rejestratora rozmów telefonicznych oraz
na rozbudowę sieci łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Pruszczu Gdańskim omówiła Pani Wójt. Poprosiła o naniesienie poprawki w tytule samej
uchwały przez dodanie zwrotu ”na pomoc finansową”. Wyjaśniła, że wszystkie gminy
Powiatu Gdańskiego udzielają pomocy finansowej K.P.S.P. na rozbudowę sieci łączności
radiowej, która usprawni działania ratowniczo-gaśnicze, zarówno państwowej straży, jak
i Ochotniczych Straży Pożarnych.
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka
zarządziła głosowanie.
Obecnych na sesji 15 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: za - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXIX/269/09 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3) Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka podziękowała za udział w XXIX sesji
Rady Gminy. Zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady XXIX sesji Rady Gminy
Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz. 13:05.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY
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Jolanta Przyłucka
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