PROTOKÓŁ Nr XXI/13
XXI sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się 26 sierpnia 2013 r, w Urzędzie Gminy w Pszczółkach,
na wniosek Wójta.
XXI 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.Krzysztofa Sądeja.
Protokółowała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady
Gminy.
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. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad 1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXI sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami:
„Otwieram XXI 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 13 radnych
- dwóch radnych nieobecnych (Z.Łysik, S.Korcz), 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. Zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego porządku sesji? Ponieważ żadnych uwag nie zgłoszono, zarządził głosowanie.
Obecnych 13 radnych, wynik głosowania: ZA - 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 budżetu Gminy Pszczółki na 2013 rok
Projekt uchwały szczegółowo omówiła Pani J.Żbikowska. Powiedziała, że zmiana
budżetu dotyczy zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 80.000 zł, na którą
składają się: wpływy z czynszów i dzierżaw 50.000 zł, podatek rolny 8.000 zł, podatek od
czynności cywilnoprawnych 5.000 zł i podatek dochodowy od osób prawnych 17.000 zł.
Kwotę tę wprowadza się po stronie wydatków na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do
szkół w nowym roku szkolnym.
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Pani Wójt powiedziała, że przewidywaliśmy, iż zabraknie nam środków na to zadanie,
ponieważ zadecydowaliśmy, iż w tym roku szkolnym dzieci klas 1-3 będą dowożone
osobnym, dodatkowym autobusem, ale chodzi o ich bezpieczeństwo i komfort.
Kontynuując, p.J.Żbikowska powiedziała, że w planie wydatków przenosi się niewykorzystane środki po rozstrzygnięciach przetargowych: na budowę wodociągu w Różynach 42.000 zł i modernizację hydroforni w Żelisławkach - 48.000 zł. Będą one stanowiły wkład
własny na realizację nowego zadania, tj. modernizację drogi transportu rolnego – ul.
Leszczynowej w Kolniku. Zadanie to będzie w 50% dofinansowane ze środków Urzędu
Marszałkowskiego, po podpisaniu umowy.
Pani Wójt wyjaśniła, że do Urzędu Marszałkowskiego zgłosiliśmy ul. Leszczynową,
ponieważ mamy dokumentację techniczną. Na remonty dróg dojazdowych do pól przyznano nam 90 tys. zł i taką samą kwotę musimy mieć na wkład własny. Za te środki nie damy
rady zrobić całej ulicy, wystarczy tylko na odcinek do pierwszego zakrętu, a resztę
wykonamy w przyszłości.
Radna U.Narożnik powiedziała, że ul. Łąkowa w Skowarczu też wymaga natychmiastowego remontu.
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 XXI/235/13 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2013-2022
Pani J.Żbikowska wyjaśniła, że podjęcie uchwały jest konieczne ze względu na
wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć.
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 XXI/236/13 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji
Rady Gmin i zamknął obrady słowami: ”Zamykam obrady XXI sesji Rady Gminy
Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.15:30.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka
PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Roman Klamann
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