PROTOKÓŁ Nr XXX/09
XXX sesji Rady Gminy Pszczółki,
zwołanej na wniosek Wójta Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 5 października 2009 r.,
w sali narad Urzędu Gminy w Pszczółkach.
XXX sesję Rady Gminy Pszczółki rozpoczęto o godzinie 16 oo w sali narad
Urzędu Gminy w Pszczółkach. Obradom sesji przewodniczyła pani Jolanta Przyłucka Przewodnicząca Rady Gminy.
Protokołowała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady
Gminy
Ad. 1 Sprawy regulaminowe:
Ad a) otwarcie sesji
XXX sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy słowami:
„Otwieram XXX 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 12 radnych - trzech radnych nieobecnych. 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 i przedstawia się
następująco:
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie kworum,
c) przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki
na 2009 rok - referuje p.Jolanta Żbikowska - Skarbnik Gminy,
3. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad.2) Na wstępie głos zabrała Pani Hanna Brejwo - Wót Gminy. Przypomniała, że w dniu
24 września 2009 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na przebudowę dróg
gminnych: ul.M.Rataja, ul.Topolowej, ul.Łąkowej i ul. Klonowej w Pszczółkach. Pierwszy
z Wykonawców zaoferował realizację tego zadania za kwotę 4.628.253 zł, natomiast drugi
- za kwotę 2.980.000 zł. Wybrana została oferta z niższą ceną, niestety Wykonawca
wycofał się i nie przystąpił do podpisania umowy na wykonawstwo. Ponieważ wartość
szacunkowa zadania została określona na kwotę ~4.176.700 zł, konieczne jest podjęcie
decyzji przez Radę Gminy, czy rezygnujemy z przebudowy tych dróg, czy wybieramy
Wykonawcę, który złożył ofertę z wyższą ceną, a tym samym wprowadzamy zmiany do

uchwały budżetowej. Stwierdziła, że jeśli radni opowiedzą się za drugim wariantem, jutro
zostanie przygotowany układ wykonawczy i jednocześnie Wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy. Dodała również, że wszystkie nasze starania
zmierzają do zminimalizowania tegorocznego deficytu, jednak na skutek zaistniałej
sytuacji być może pod koniec roku będziemy zmuszeni zaciągnąć kredyt.
Pani Jolanta Żbikowska omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu.
Wyjaśniła, że zawiera on jedyną zmianę polegającą na przesunięciu wydatków majątkowych, w kwocie 500.000 zł, z rolnictwa i łowiectwa na transport i łączność. Tym samym
zmienione zostały załączniki nr 2 i 3. Stwierdziła, że w związku z możliwością zmniejszenia w bieżącym roku wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w Różynach (umowa
z Wykonawcą daje możliwość fakturowania częściowego po uprzedniej zgodzie Wójta
Gminy), można je przeznaczyć na uzupełnienie środków finansowych na przebudowę dróg
gminnych. Tym sposobem nie zwiększy się tegoroczny deficyt, ale wydatki te muszą być
uwzględnione w budżecie na przyszły rok.
Na obrady sesji przybył radny Roman Klamann.
W dyskusji radni stwierdzili, że należy skorzystać z dofinansowania tej inwestycji przez
Wojewodę Pomorskiego i dołożyć własne środki do zrealizowania zadania. Ponadto do
mieszkańców poszła informacja o remoncie dróg w tej części Pszczółek i czekają oni na
realizację.
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka
zarządziła głosowanie. 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 XXX/270/09 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3) Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka podziękowała za udział w XXX sesji Rady
Gminy i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady XXX sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesję zakończono o godz. 16:30.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY
Jolanta Przyłucka

