PROTOKÓŁ Nr VI/11
VI sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się 17 maja 2011 r, w Urzędzie Gminy w Pszczółkach,
na wniosek Wójta.
VI sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 15:00 w sali narad Urzędu
Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczył p.Roman Klamann - Przewodniczący
Rady Gminy przy udziale Wiceprzewodniczącego - p.Z.Łysika.
Protokołówała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady
Gminy.
Radni otrzymali projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie kworum,
3) zatwierdzenie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2011-2017 - referuje
p.J.Żbikowska - Skarbnik Gminy,
2) zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2011 rok - referuje p.J.Żbikowska.
3. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad 1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
VI sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami: „Otwieram
VI sesję Rady Gminy Pszczółki, zwołaną na wniosek Wójta”. Powitał Panią Wójt, Sekretarza, Skarbnika Gminy oraz radnych.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził obecność 13 radnych
- dwóch radnych nieobecnych (K.Sądej, J.Juchniewicz), tym samym sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał. Lista obecności w załączeniu.
3) zatwierdzenie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann poinformował, że porządek dzisiejszej
sesji jest zgodny z wnioskiem o jej zwołanie, złożonym przez Panią Wójt i znajduje się
w materiałach, które otrzymali radni.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś ma uwagi do zaproponowanego
porządu posiedzenia? Ponieważ żadnych nie zgłoszono, zarządził głosowanie. Ustawowy
skład Rady - 15 radnych, obecnych - 13 radnych. Za przyjęciem porządku obrad - 13
radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2011-2017.
Projekt uchwały omówiła p.J.Żbikowska - Skarbnik Gminy. Wyjaśniła, że zmiany dotyczą
tylko załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Pszczółki. Obejmują
one przesunięcie terminu budowy kanalizacji sanitarnej w Kleszczewku z roku 2015 na rok
2011 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w zadaniu dotyczącym budowy kanalizacji sanitarnej w Różynach, w ulicy Makowej. W zadaniu pn. wymiana sieci wodociągowej w Ostrowitem, została przeniesiona kwota 1.000 zł z roku 2012 na rok 2011.

Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann
zarządził 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 V/45/11 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2011 rok.
Projekt uchwały szczegółowo omówiła Pani J.Żbikowska. Powiedziała, że uwzględnia on
po stronie dochodów wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działki w Różynach,
obiekt służby zdrowia w Pszczółkach - po jego wycenie) oraz zwiększenie wpływów środków
na budowę świetlicy w Żelisławkach (PROW), po ostatecznej weryfikacji wniosku o płatność.
Korekta planu wydatków uwzględnia środki na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczewku
(+907.000 zł), zmniejszenie planu na budowę kanalizacji w Różynach, w ul. Makowej
(-35.000 zł), zmniejszenie planu na wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg
w Pszczółkach, Kolniku i Żelisławkach (-39.420 zł) oraz zmniejszenie planu na zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Pszczółkach przy ul.Kościelnej (-45.700 zł).
Obniżenie planu na te zadania wynika z rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na ich
realizację. W zakresie zadań bieżących wprowadza się dodatkowe środki na zadania
w zakresie kultury - organizację Święta miodu pszczółkowskiego oraz na wyceny działek
do naliczenia opłat adiacenckich.
Radna U.Narożnika zapytała, czy budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach nie obejmowała
ulicy Makowej?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie, ponieważ w okresie, kiedy wykonywany był projekt
budowlany, w tym miejscu nie były nawet wydzielone działki. Obecnie jest tam kilka
budynków mieszlanych.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził 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 V/46/11 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy p.R.Klamann stwierdził, że temat sesji został wyczerpany, w związku z czym podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady słowami:
”Zamykam obrady VI sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz. 15:25.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka
PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Roman Klamann

