PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/10
XXXVIII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się 15 września 2010 r, w Urzędzie Gminy w Pszczółkach,
na wniosek Wójta Gminy.
XXXVIII sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 16:00 w sali narad
Urzędu Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczyła p.Jolanta Przyłucka - Przewodnicząca Rady Gminy przy udziale Wiceprzewodniczących p.Romana Klamanna
i p.Zygmunta Łysika.
Protokółowała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady
Gminy.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie kworum,
3) przedstawienie porządku obrad,
2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2010 rok - referuje p.J.Żbikowska Skarbnik Gminy,
2) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Pszczółki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego - referuje
p.J.Żbikowska,
3) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pszczółki na lata 2010-2017 referuj p.H.Brejwo - Wójt Gminy,
4) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Różyny na lata 2010-2017 referuje p.H.Brejwo,
5) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pszczółki w roku 2011 do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - referuje p.H.Brejwo.
3. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Na wstępie Pani Wójt podziękowała wszystkim radnym za przybycie wyjaśniając, że
potrzeba zwołania sesji wyniknęła z konieczności uzupełnienia wniosków złożonych do
Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych, o Plany Odnowy Miejscowości Pszczółki i Różyny. Jest także potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie
gminy w związku z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi.
Ad 1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXXVIII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami:
„Otwieram XXXVIII sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała radnych, Wójta Gminy i Skarbnika.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła obecność
15 radnych - wszyscy obecni, tym samym sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał. Lista obecności w załączeniu.

3) 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 znajduje się
w materiałach, które otrzymali radni.
Ad.1 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2010 rok.
Projekt uchwały szczegółowo omówiła p.J.Żbikowska - Skarbnik Gminy. Stwierdziła,
że budżet uwzględnia zwiększenie planu dochodów o kwotę 60.500 zł, z czego prawie
57.000 zł to subwencja oświatowa. Natomiast plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę
60.500 i zmiany dotyczą: zmniejszenia wydatków na budowę ścieżki rowerowej, w związku
z zakończeniem tego zadania, zwiększenia środków na remont sieci wodociągowej
i remonty budynków komunalnych, wprowadzenia środków na opłaty przyłączeniowe
w ramach przebudowy budynku komunalnego na bibliotekę gminną, zmniejszenia planu
na zakupy gruntów. Do budżetu zostaje wprowadzona kwota 30.000 zł na zadanie
inwestycyjne dotyczące zagospodarowania nasypu po linii kolejowej Pszczółki-Skarszewy
oraz zwiększony plan wydatków na budowę placu rekreacyjno-sportowego w Różynach.
Dodała, że zmiany w budżecie równoważą się i nie powodują zmiany przychodów oraz
rozchodów.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, 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 XXXVIII/350/10 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Pszczółki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
Pani J.Żbikowska wyjaśniła, że zakres i forma informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy są zgodne z tym, w jaki sposób do tej pory je sporządzaliśmy, ale na
podstawie ustawy o finansach publicznych, muszą być one określone w odrębnej uchwale.
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 XXXVIII/351/10 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pszczółki na lata 2010-2017.
Pani Wójt wyjaśniła, że w dniu 1 września br. odbyło się zebranie wiejskie
mieszkańców Pszczółek, podczas którego został przyjęty do realizacji Plan Odnowy
Miejscowości. Jako nowe zostało ujęte w nim zostało zagospodarowanie parku przy
ul.Kościelnej. Zgodnie z procedurą dokument ten zostaje przedłożony do zatwierdzenia
Radzie Gminy. Uchwała jest potrzebna do uzupełnienia wniosku złożonego do Urzędu
Marszałkowskiego o uzyskaniae dofinansowania do realizacji wymienionego zadania.
Radny A.Marszałkowski zapytał czy w Planie Odnowy zostało ujęte wykonanie placu
zabaw za torami.
Pani Wójt odpowiedziała, że tak, w punkcie 9.
Ponieważ więcej pytań do projektu uchwały nie było, 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 XXXVIII/352/10 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Różyny na lata 2010-2017
Pani H.Brejwo wyjaśniła, że również w Różynach odbyło się zebranie wiejskie
i przyjęto do realizacji Plan Odnowy Miejscowości. Uchwała jest potrzebna, by ubiegać się
o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programum Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013.
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 XXXVIII/353/10 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pszczółki w roku 2011 do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Pani Wójt wyjaśniła, że została opracowana dokumentacja techniczna dla przebudowy drogi gminnej Pszczółki - Kleszczewko - Ulkowy i zamierzamy złożyć wniosek
o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011. W poprzednio realizowanej „schetynówce” w Pszczółkach
wymagana była uchwała Rady Gminy w tej sprawie. Obecnie nie znaleźliśmy zapisu
o konieczności posiadania takiego dokumentu, ale chcemy być przygotowani w sytuacji
wezwania nas do uzupełniania wniosku o uchwałę.
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 XXXVIII/354/10 została podjęta jednogłośnie.
Ad.15 Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy p.J.Przyłucka stwierdziła, że temat dzisiejszej sesji
został wyczerpany, w związku z czym podziękowała wszystkim za udział i zamknęła
obrady słowami: ”Zamykam obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz. 16:30.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka
PRZEWODNICZĄCA RADY
/-/ Jolanta Przyłucka

