PROTOKÓŁ Nr XXV/14
XXV sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się 21 stycznia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Pszczółkach,
na wniosek Wójta.
XXV 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 Wiceprzewodniczącego p.Zygmunta Łysika. 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 wieloletniego programu osłonowego pn. ”Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz warunków przyznania i zwrotu pomocy w zakresie dożywiania - referuje p.B.Nowakowska - Kierownik GOPS,
2) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do
załatwiania indywidualnych spraw dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego - referuje p.B.Nowakowska.
3. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad 1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXV sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami: „Otwieram
XXV sesję Rady Gminy Pszczółki, zwołaną na wniosek Wójta”. Powitał Panią Wójt, Panią
Sekretarz, Panią Skarbnik, Panią Kierownik GOPS oraz radnych.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził obecność 12 radnych trzech radnych nieobecnych (K.Sądej, J.Juchniewicz, W.Rek). Powiedział, że 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 nie zgłoszono, zarządził głosowanie. Obecnych 12 radnych, wynik głosowania: ZA 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie wieloletniego programu osłonowego pn. ”Pomoc gminy w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020 oraz warunków przyznania i zwrotu pomocy w zakresie dożywiania
Na posiedzenie przybył radny Wojciech Rek.
Pani B.Nowakowska - Kierownik GOPS, wyjaśniła, że prawo do świadczeń z pomocy
społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeśli ich dochód nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej - 542 zł, natomiast na osobę w rodzinie - 456 zł. Rządowy program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania dopuszcza możliwość podwyższenia tego kryterium do
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150%, jeśli Rada Gminy podejmie w tej sprawie uchwałę. Uchwała umożliwi wystąpienie
o środki dotacji na realizację tego rodzaju pomocy w zwiększonej kwocie. Rządowy program
przewiduje także możliwość wsparcia dla gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy uczniom lub dzieciom, które wyrażą chęć zjedzenia posiłku.
Wówczas dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie
udzielenia takiej pomocy, ale liczba tych dzieci nie może przekroczyć 20% liczby dzieci
dożywianych na terenie gminy. Warunkiem przyznania tego rodzaju pomocy (bez wydawania
decyzji i przeprowadzania wywiadu środowiskowego) jest przyjęcie przez gminę programu
pomocowego. Dokument taki został opracowany i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Pani Wójt dodała, że informację o tym, iż do wystąpienia o środki dotacji w zwiększonej
kwocie konieczne jest podjęcia uchwały, otrzymaliśmy od Wojewody Pomorskiego w dniu 14
stycznia br., a termin złożenia wniosku o dotację upływa 23 stycznia br.
Radna U.Narożnik zapytała, ile dzieci w naszej gminie skorzystało w 2013 r. z dożywiania ?
Pani B.Nowakowska odpowiedziała, że z programu pomocowego w zakresie dożywiania
skorzystały 272 osoby, w tym w formie posiłku - 113 dzieci (96 dzieci na podstawie wydanej
decyzji i 17 dzieci z list dyrektorów). Z zasiłku celowego skorzystało 228 osób, z tego 202
osoby spełniające kryterium do 100% i 26 osób spełniających kryterium do 150%.
Radny Z.Łysik zapytał, jaka kwota została wydatkowana na dożywianie w ciągu minionego
roku?
Pani B.Nowakowska odpowiedziała, że wydatkowaliśmy 51.631 zł, w tym 36.630 zł ze
środków dotacji i 15.001 zł środków własnych. Na posiłki wydaliśmy 25 tys. zł.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady 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 XXV/273/14 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
Pani B. Nowakowska wyjaśniła, że od 1 stycznia 2014 r. osobom, które otrzymują dodatek mieszkaniowy przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. W związku z tym, że
tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie przyznawania dodatków
mieszkaniowych zasadnym jest upoważnienie kierownika GOPS do załatwiania spraw
dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego i wydawania decyzji w tej sprawie.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady 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 XXII/238/13 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji
i zamknął obrady słowami: ”Zamykam obrady XXV sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.14:30.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka
PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Roman Klamann
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