PROTOKÓŁ Nr XIX/08
XIX sesji Rady Gminy Pszczółki,
zwołanej na Wniosek Wójta Gminy Pszczółki,
która odbyła się w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach
w dniu 28 sierpnia 2008 roku.
XIX sesję Rady Gminy Pszczółki rozpoczęto o godzinie 10:00 w Publicznym Gimnazjum w
Pszczółkach.
Obradom sesji przewodniczyła pani Jolanta Przyłucka – Przewodnicząca Rady Gminy przy udziale
Wiceprzewodniczących – p. Zygmunta Łysika i 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
XIX sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Przyłucka,
słowami: „Otwieram XIX sesję Rady Gminy”. Dodała, że dzisiejsza sesja jest na Wniosek
Wójta Gminy.
b) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Gminy p. J. Przyłucka stwierdziła, że
w sesji uczestniczy 15 radnych. Wszyscy obecni.
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.
Ad. 2
Rozpatrzenie i podjecie następujących uchwał:
a) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2008 rok
przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Jolanta Żbikowska.
Wcześniej Wójt Gminy H. Brejwo dodała, ze wniesiemy autopoprawkę w załączniku Nr 5 WPI,
str. 5 – w kolumnie nr 7 jest kwota 5.507.185,- a ma być 5.507.857,- Poinformowała radnych, że
istniała potrzeba zwołania sesji z uwagi na podwyżki dla nauczycieli. Uchwała budżetowa była
podjęta w grudniu na rok bieżący. Ministerstwo wprowadziło podwyżki dla nauczycieli 31 marca
od 1 kwietnia z mocą od 1 stycznia. Wówczas mówiła radnym, ze szkołom zabraknie środków.
Skończyły się wakacje i po przeanalizowaniu budżetu okazało się, że p. Dyrektor nie mogłyby
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zatrudnić pewnych nauczycieli z uwagi na brak środków. Chodzi o możliwość zaangażowania
środków na wynagrodzenia.
Skarbnik Gminy omówiła treść projektu uchwały, poszczególne załączniki do projektu uchwały.
Poprosiła o naniesienie autopoprawki w załączniku nr 5, o której wspomniała pani Wójt.
Pytań nie było.
Dyskusji 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 XIX/162/08 została podjęta.

b) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych Szkoły
Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach omówiła Wójt Gminy Pani
Hanna Brejwo.
Dodała, że ulegną zmianie załączniki do uchwały. Chodzi o zmianę stawki za jeden obiad w Szkole
Podstawowej dla ucznia – jest w projekcie uchwały stawka w wysokości 2,20 a proponuje się
stawkę 2, 10 - tak jak było w zeszłym roku. Dla pracownika proponuje się stawkę 5,71. W
Gimnazjum dla ucznia 2,30 a pracownika 10,05 zł.
Radna J. Jakowska zapytała dlaczego jest taka różnica w wysokości stawki?
Wójt Gminy H. Brejwo – pracownik płaci za przygotowanie posiłku plus wsad, a uczeń za sam
wsad..
Radna J. Jakowska – chodzi mi o różnicę w stawce między uczniami Szkoły Podstawowej a
Publicznym Gimnazjum?
Wójt Gminy H. Brejwo - ilość wydawanych posiłków jest różna: w Gimnazjum 4.400 szt a w
Szkole Podstawowej 15.000 szt. Dziennie 45 posiłków w Publicznym Gimnazjum a 166 w Szkole
Podstawowej.
Radny K. Sądej – skoro proponuje się stawki dla pracownika 5,71 i 10,05 zł. to czy będzie pokrycie
kosztów, czy gmina będzie dopłacała?
Wójt miny H. Brejwo wyjaśniła, że chodzi o wsad do garnka.
Skarbnik Gminy J. Żbikowska dodała, że są to trochę słabsze obiady.
Radny K. Sadej zaproponował, że może należałoby stawkę podnieść, aby była lepsza kaloryczność?
Wójt Gminy H. Brejwo wycofała autopoprawkę i podtrzymała pierwotną stawkę ujętą w projekcie
uchwały tj. stawkę 2,20 dla ucznia Szkoły Podstawowej, dla Gimnazjum stawka 2,30 zostaje.
Nastąpią tez zmiany w załącznikach do zasad korzystania ze stołówek szkolnych, ze względu na
pomyłkowe wyliczenia podane przez Dyrektorki Szkół.
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 XIX/163/08 została podjęta.

Ad. 3
Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka podziękowała za udział w XIX sesji Rady Gminy.
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Zamknęła obrady XIX sesji słowami: ”Zamykam obrady XIX sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesję zakończono o godz. 1045.
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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