PROTOKÓŁ Nr XXII/13
XXII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się 25 września 2013 r, w Urzędzie Gminy w Pszczółkach,
na wniosek Wójta.
XXII sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 13:00 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 przystąpienia z Powiatem Gdańskim do wspólnej realizacji zadania pn.
„Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg
położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 r.” - referuje p.H.Brejwo,
3) zmieniająca uchwałę nr XIV/134/12 z dnia 12 września 2012 r. w sprawie przystąpienia z Powiatem Gdańskim do realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na
drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie
Powiatu Gdańskiego” - referuje p.H.Brejwo.
3. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad 1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami:
„Otwieram XXII sesję Rady Gminy Pszczółki, zwołaną na wniosek Wójta”. Powitał Panią
Wójt, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik oraz radnych.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził obecność 14 radnych
- jeden radny nieobecny (Z.Łysik), tym samym sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał. Lista obecności w załączeniu.
3) zatwierdzenie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann powiedział, że porządek dzisiejszej sesji
znajduje się w materiałach, które otrzymali radni i zapytał, czy są do niego uwagi?
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
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Na wstępnie Pani Skarbnik poprosiła o zmianę zapisu w podstawie prawnej przez
wykreślenie „pkt 9 lit.”c” oraz dopisanie „ze zm.” po numerach Dzienników Ustaw w obu
przywołanych ustawach. Następnie szczegółowo omówiła projekt uchwały. Powiedziała,
że obejmuje on obniżenie kwoty ogólnej dochodów o kwotę 287.519 zł, na którą składa
się: zmniejszenie wpływów z tytułu zwrotu podatku vat, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie i kwoty dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu oraz
zwiększenie wpływów o kwotę dotacji z budżetu państwa, z tytułu refundacji wydatków
w ramach funduszu sołeckiego za 2012 r. i darowizny w formie pieniężnej na zadania
w zakresie kultury.
Projekt budżetu po stronie wydatków obejmuje zmiany po zrealizowanych zakupach
i zakończonych inwestycjach, przesunięcia środków, a także wprowadzenie kwoty 25.000
zł na dotację dla Powiatu Gdańskiego, z przeznaczeniem na budowę chodnika w Żelisławkach (w ramach NPPDL) oraz 12.000 zł na zakup i montaż trzech wiat przystankowych,
przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących na zakup usług, materiałów
i remonty dróg w łącznej kwocie 42.000 zł.
Pani Wójt wyjaśniła, że podczas zebrania wiejskiego w Żelisławkach mieszkańcy zwrócili
uwagę na bardzo zły stan techniczny chodnika w ich miejscowości. Ponieważ znajduje się
on przy drodze powiatowej, a Starostwo kawałkami go naprawia, chcielibyśmy w ramach
tegorocznej „schetynówki” wykonać go w całości. Po wcześniej zrealizowanych inwestycjach zostały oszczędności i byłoby to zadanie uzupełniające na łączną kwotę ok. 60 tys.
zł. Nasz udział w realizacji tego zadania to kwota około 20 tys. zł.
W kwestii zakupu trzech wiat przystankowych p.H.Brejwo wyjaśniła, że w dolnej części
Żelisławek dzieci dojeżdżające do szkoły w Pszczółkach zabierane są w bardzo niebezpiecznym miejscu. Chcemy ustawić tam wiatę przystankową, a także zlikwidować obecny
murowany przystanek przy kościele, ustawiając tam drugą wiatę. Trzecia przeznaczona
jest do wymiany przystanku w Kleszczewku. W ten sposób wszystkie przystanki na terenie
naszej gminy będą jednakowe i estetyczne.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady 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 XXII/237/13 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie przystąpienia z Powiatem Gdańskim do realizacji zadania pn. „Poprawa
bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych
na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 r.”
Pani Wójt powiedziała, że w następnym roku chcielibyśmy przystąpić z Powiatem
Gdański do realizacji zadania w ramach schetynówki. Środki są ograniczone, ale gdyby
udało się otrzymać dofinansowanie, przystąpilibyśmy do remontu nawierzchni asfaltowej
na ul.Żuławskiej w Skowarczu (od skrzyżowania z ul.Klimatyczną do granicy gminy) oraz
budowy chodnika przy tej ulicy na odcinku o długości ok. 600 m. Do końca września
Starostwo Powiatowe musi złożyć komplet dokumentów, w tym uchwałę Rady Gminy
Pszczółki upoważniająca Wójta do podpisania porozumienia w sprawie wspólnej realizacji
zadania. Stąd wynikłnęła potrzeba zwołania sesji Rady Gminy.
Pani Wójt dodała, że kwota wymieniona w uchwale jest wysoka, ale z praktyki wiemy, że
po przetargu jest ona zawsze dużo niższa.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady 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 XXII/238/13 została podjęta jednogłośnie.
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3) zmieniająca uchwałę nr XIV/134/12 z dnia 12 września 2012 r. w sprawie przystąpienia
z Powiatem Gdańskim do realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu
Gdańskiego”
Pani Wójt powiedziała, że chodzi o rozszerzenie zadania ze schetynówki o budowę
chodnika w Żelisławkach, o czym mówiła przy uchwale budżetowej. Starostwo Powiatowe
ma oszczędności poprzetargowe i jest możliwość zrealizowania tego, ale potrzebna jest
zmiana wcześniej podjętej uchwały.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady 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 XXII/239/13 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji
i zamknął obrady słowami: ”Zamykam obrady XXII sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.13:30.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka
PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Roman Klamann

3

