PROTOKÓŁ Nr XXI/08
XXI sesji Rady Gminy Pszczółki,
zwołanej na Wniosek Wójta Gminy Pszczółki,
która odbyła się w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach
w dniu 17 listopada 2008 roku.
XXI sesję Rady Gminy Pszczółki rozpoczęto o godzinie 16:00 w Publicznym
Gimnazjum w Pszczółkach.
Obradom sesji przewodniczyła pani Jolanta Przyłucka – Przewodnicząca Rady Gminy przy udziale
Wiceprzewodniczącego – p. Romana Klamanna.
Protokołowała: Henryka Głogowska - Główny Specjalista ds. Organizacji Urzędu i
Kancelarii Rady Gminy.
Radni otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Ad. 1
Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji
XXI sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Przyłucka,
słowami: „Otwieram XXI sesję Rady Gminy”. Dodała, że dzisiejsza sesja jest na Wniosek
Wójta Gminy. Na dzisiejszej sesji Pani Wójt jest nieobecna z powodu choroby. Projekty uchwał
przedstawi Zastępca Wójta pani Anna Gołkowska.
b) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Gminy p. J. Przyłucka stwierdziła, że
w sesji uczestniczy 13 radnych. Nieobecna radna Barbara Bulińska i radny Zygmunt Łysik.
Ustawowy skład Rady – 15 radnych.
Stwierdziła, że sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał.
( Lista obecności w załączeniu).
c) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca RG J. Przyłucka poinformowała, że na dzisiejszej sesji porządek musi być
taki jak był wskazany we wniosku o zwołanie sesji.
Przewod. RG J. Przyłucka przedstawiła porządek obrad dzisiejszej sesji:
Porządek obrad
XXI sesji Rady Gminy Pszczółki
z dnia 17 listopada 2008 r
w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach
na Wniosek Wójta Gminy Pszczółki:
1. Sprawy regulaminowe:
d) otwarcie sesji,
e) stwierdzenie kworum,
f) przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie i podjęcie następujących uchwał:
a) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2008 rok – referuje
Skarbnik Gminy Pani Jolanta Żbikowska.
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b) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pszczółki w roku
2009 do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz
upoważnienia Wójta do podpisania umowy partnerskiej z Powiatem Gdańskim
dotyczącego realizacji projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach: ul.
Rataja, ul. Topolowej, ul. Łąkowej i ul. Klonowej, wraz z przebudową chodnika przy ul.
Pomorskiej w Pszczółkach – drodze powiatowej Nr 2210G” – referuje Zastępca Wójta
Pani Anna Gołkowska
c) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Pszczółki do realizacji
zadania z zakresu właściwości Powiatu Gdańskiego pod nazwą: „Przebudowa chodnika przy drodze
powiatowej Nr 2210G, ul. Pomorska na odcinku od drogi krajowej nr 1 do ronda w msc.
Pszczółki” i udzielenie przez Gminę Pszczółki pomocy rzeczowej Powiatowi Gdańskiemu –
referuje Zastępca Wójta Pani Anna Gołkowska.
d) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/191/08 Rady Gminy Pszczółki
z dnia 2 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Pszczółki
do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Gdańskiego pod nazwą: ”Budowa chodnika
przy drodze powiatowej Nr 2226G, ul. Pomorska na odcinku od drogi krajowej nr 1 do ronda w
msc. Pszczółki – w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” i udzielenie przez
Gminę Pszczółki pomocy rzeczowej Powiatowi Gdańskiemu – referuje Zastępca Wójta Pani
Anna Gołkowska.
e) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu pn. „Otwórz swój umysł – projekt
wyrównywania szans uczniów klas 1-6 Szkoły Podstawowej w Pszczółkach” z
konkursu otwartego nr 01/POKL/9.1.2/2008 Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie
9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w
jakości usług edukacyjnych” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów Ziemi
Gdańskiej w Pszczółkach – referuje Zastępca Wójta Pani Anna Gołkowska.
f) Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Pszczółki do kategorii
dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu – referuje Zastępca Wójta Pani Anna Gołkowska
3. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 2
Rozpatrzenie i podjecie następujących uchwał:
a) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2008 rok
omówiła Skarbnik Gminy Jolanta Żbikowska.
Skarbnik Gminy omówiła treść projektu uchwały, poszczególne załączniki do projektu uchwały.
Radna H. Grzesiuk zapytała na jaka cześć etatu zostanie zatrudniona księgowa do Biblioteki?
J. Żbikowska – na ¼ etatu. Jesteśmy w trakcie ogłoszenia konkursu. Nie ma chętnych. W bibliotece
powinien być zatrudniony główny księgowy, ale nikt do tej pory się nie znalazł.Do tej pory
bibliotekę obsługiwało Biuro Rachunkowe. Wymogi są aby był główny księgowy.
Przew. RG. J. Przyłucka - a jeżeli się nie znajdzie?
J. Żbikowska – będzie problem. Jedna osoba się zgłosiła, ale chciała wysoką pensję. Najlepiej aby
byłby ktoś miejscowy, bo z dojazdem byłby kłopot.
Radna J. Jakowska – najlepiej emeryt.
Radny R. Klamann zapytał o 40 tys. zł, czy to P. Schetyna je dla nas przeznaczył?
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J. Żbikowska – to srodki z funduszu ochrony gruntów rolnych.
P. A. Gołkowska – zawsze dostajemy na remonty dróg.
Radny R. Klamann – czy staramy się o te środki?
Radna H. Grzesiuk zapytała o dz. 750 Administracja publiczna – czy wpłynie 13 tys. zł?
J. Żbikowska – w 13 tys. zł to zadania inwestycyjne. Są to dwie rózne pozycje Lp. 11 – zakupy
inwestycyjne i Lp. 12 – przebudowa budynku.
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 XXI/194/08 została podjęta.
b) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pszczółki w roku
2009 do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz
upoważnienia Wójta do podpisania umowy partnerskiej z Powiatem Gdańskim
dotyczącego realizacji projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach: ul.
Rataja, ul. Topolowej, ul. Łąkowej i ul. Klonowej, wraz z przebudową chodnika przy ul.
Pomorskiej w Pszczółkach – drodze powiatowej Nr 2210G” – omówiła Zastępca Wójta
Pani Anna Gołkowska
Wyjasniła, ze został ogłoszony Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Województwo pomorskie ma otrzymać 1 miliard zł. Gmina może złożyc 1 wniosek, starostwo –
dwa. Mamy pozwolenie na budowę. Udział własny wynosi 2.400.000 zł. Wnioski należy składać
do 21 listopada. Następne projekty uchwał są związane z ta uchwałą.W materiałach jest też projekt
uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Radny K. Sądej zapytał, czy wiąże się to z przekazaniem tych dróg?
P. A. Gołkowska – chodzi o to aby stała się droga publiczną. Otrzyma nr ewidencyjny, km.
Wymaga to opinii Starosty.
Radna H. Grzesiuk – dokumentacja nie była jeszcze uzgodniona?
A. Gołkowska – już jest.
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 XXI/195/08 została podjęta.
c) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Pszczółki do
realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Gdańskiego pod nazwą: „Przebudowa
chodnika przy drodze powiatowej Nr 2210G, ul. Pomorska na odcinku od drogi krajowej nr
1 do ronda w msc. Pszczółki” i udzielenie przez Gminę Pszczółki pomocy rzeczowej
Powiatowi Gdańskiemu – przedstawiła Zastępca Wójta Pani Anna Gołkowska.
Dyskusji 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 XXI/196/08 została podjęta.
d) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/191/08 Rady Gminy Pszczółki
z dnia 2 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Pszczółki
do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Gdańskiego pod nazwą: ”Budowa chodnika
przy drodze powiatowej Nr 2226G, ul. Pomorska na odcinku od drogi krajowej nr 1 do ronda w
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msc. Pszczółki – w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” i udzielenie przez
Gminę Pszczółki pomocy rzeczowej Powiatowi Gdańskiemu – przedstawiła Zastępca Wójta Pani
Anna Gołkowska.
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 XXI/197/08 została podjęta.
e) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu pn. „Otwórz swój umysł – projekt
wyrównywania szans uczniów klas 1-6 Szkoły Podstawowej w Pszczółkach” z
konkursu otwartego nr 01/POKL/9.1.2/2008 Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie
9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w
jakości usług edukacyjnych” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów Ziemi
Gdańskiej w Pszczółkach – przedstawiła Zastępca Wójta Pani Anna Gołkowska.
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 XXI/198/08 została podjęta.
f) Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Pszczółki do kategorii
dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu – referuje Zastępca Wójta Pani Anna Gołkowska
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 XXI/199/08 została podjęta.
Ad. 3
Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka podziękowała za udział w XXI sesji Rady Gminy.
Zamknęła obrady XXI sesji słowami: ”Zamykam obrady XXI sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesję zakończono o godz. 17:00.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. organizacji Urzędu
i Kancelarii Rady Gminy
Henryka Głogowska
PRZEWODNICZĄCA RADY
Jolanta Przyłucka
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