PROTOKÓŁ Nr XX/13
XX sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się 24 lipca 2013 r, w Urzędzie Gminy w Pszczółkach,
na wniosek Wójta.
XX sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 14:00 w sali narad
Urzędu Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczył p.Roman Klamann - Przewodniczący Rady Gminy, przy udziale Wiceprzewodniczących - p.Krzysztofa Sądeja i p.Zygmunta Łysika. Protokółowała: Ewa Knut - Inspektor ds. zamówień publicznych i zarządzania programami. Radni otrzymali materiały wraz z projektami uchwał.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie kworum,
3) zatwierdzenie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok - referuje p.J.Żbikowska,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20132022 - referuje p.J.Żbikowska,
3) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.Tczewskiej 2/4
w Pszczółkach - referuje p. A. Gołkowska,
4) w sprawie nabycia działki w Kleszczewku - referuje p. A. Gołkowska,
5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w Komendą Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim - referuje p. J. Przyłucka.
3. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad 1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XX sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami:
„Otwieram XX sesję Rady Gminy Pszczółki, zwołaną na wniosek Wójta”. Powitał Panią
Wójt, Zastępcę Wójta, Sekretarza, Skarbnika Gminy oraz radnych.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził obecność 14 radnych
- jeden radny nieobecny (A.Marszałkowski), 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 znajduje się w materiałach, które otrzymali radni. Powiedział, że do porządku wprowadza się jeszcze jeden projekt uchwały - nr 6) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Wójta Gminy Pszczółki, który zreferuje p.R.Klamann. Zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego porządku sesji? Ponieważ żadnych uwag nie zgłoszono, zarządził głosowanie.
Obecnych 14 radnych, wynik głosowania: ZA - 14 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 budżetu Gminy Pszczółki na 2013 rok
Projekt uchwały szczegółowo omówiła Pani J.Żbikowska. Powiedziała, że obejmuje
on zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniu kwot pomiędzy działami, co
zostało szczegółowo opisane w uzasadnieniu. M.in. zmniejszono o 21.000 zł plan na
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budowę kanalizacji sanitarnej w Skowarczu w ul.Łąkowej oraz o 105.000 zł dotację dla
Powiatu Gdańskiego na przebudowę ul.Sportowej, Korczaka i Lipowej w Pszczółkach.
Zwiększono wydatki bieżące na zakupy materiałów, remonty dróg oraz zakup usług
(„akcja zima") łącznie o 73.400 zł.
W ramach rozdz.92116 Biblioteki dokonano przeniesienia kwoty 145.000 zł z „dotacji
celowej na inwestycje” na „dotację celową na wydatki bieżące”, jako wkład własny w projekcie ”Infrastruktura bibliotek'' - kwotę 110.000 zł, oraz na „dotację podmiotową dla
biblioteki” - kwotę 35.000 zł. Wprowadzono także środki na fundusz wsparcia dla Policji
w wysokości 2.000 zł. Plan dochodów, przychodów i rozchodów nie zmienił się.
Radny Z.Łysik zapytał, co to za pozycja „zakup gruntu” za kwotę 7.200 zł, wyszczególniona w załączniku nr 2 do uchwały?
Pani J.Żbikowska odpowiedziała, że chodzi o wykup gruntu pod przepompownię ścieków
w Kleszczewku.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się - nie było. Uchwała Nr XX/229/13 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2013-2022
Projekt uchwały omówiła p.J.Żbikowska. Wyjaśniła, że podjęcie uchwały jest
konieczne ze względu na wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć, tj. ujęcie
budowy kanalizacji sanitarnej w Ulkowych. Zmianie uległy kwoty nakładów oraz kwota
dofinansowania, w związku z przejściem z PROW na RPO). Wprowadzono też zmiany
w zadaniach bieżących.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się - nie było. Uchwała Nr XX/230/13 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Tczewskiej 2/4
w Pszczółkach
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że chodzi o sprzedaż mieszkania komunalnego na
rzecz głównego najemcy, który złożył w tej sprawie wniosek.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się - nie było.
Uchwała Nr XX/231/13 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie nabycia działki w Kleszczewku
Pani A. Gołkowska wyjaśniła, że chodzi zakup gruntu o powierzchni 14 m2 pod budowę przepompowni ścieków sanitarnych w Kleszczewku.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się - nie było. Uchwała Nr XX/232/13 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w Komendą Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim
Projekt uchwały omówiła p. J.Przyłucka. Powiedziała, że Komendant Państwowy
Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego
na realizację prac związanych z adaptacją budynku warsztatowo-magazynowego na bazę
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sprzętu specjalistycznego. W związku z tym, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb
mieszkańców należy do zadań własnych gminy, zasadnym jest udzielenie wsparcia na
wymieniony cel.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się - nie było. Uchwała Nr XX/233/13 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pszczółki
Projekt uchwały omówił p.R.Klamann. Powiedział, że wysokość aktualnego wynagrodzenia Wójta zostało ustalone uchwałą w grudniu 2010 r., przy czym stawki zostały
przyjęte bez jakichkolwiek modyfikacji z uchwały podjętej w czerwcu 2007 r. Tak więc
wynagrodzenie Wójta utrzymuje się na niezmienionym poziomie od ponad 6 lat i jest
jednym z najniższych wśród zarobków wójtów powiatu gdańskiego. Biorąc pod uwagę
zaangażowanie pani Wójt w działania na rzecz gminy, nie tylko w skali lokalnej, ale także
regionalnej, udział w różnych gremiach opiniotwórczych i decyzyjnych, a także liczne
zdobyte nagrody i odznaczenia, zwiększenie wynagrodzenia jest w pełni uzasadnione.
Radny Z.Łysik zapytał, czy propagandowo i politycznie jest to dobry moment na zmianę
wynagrodzenia Wójta?
Radna J.Jakowska powiedziała, że to najwyższy czas, aby podwyższyć wynagrodzenie,
a nigdy wszyscy nie będą z tego zadowoleni.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 12 radnych, wstrzymała się 1 osoba (radny
M.Urbanek), przeciw - 1 osoba (radny Z.Łysik).
Uchwała Nr XX/234/13 została podjęta.
Ad.3 Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji Rady
Gmin i zamknął obrady słowami: ”Zamykam obrady XX sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.15:10.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: E.Knut
PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Roman Klamann
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