PROTOKÓŁ Nr XXVIII/14
XXVIII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się 8 maja 2014 r. w Urzędzie Gminy w Pszczółkach,
na wniosek Wójta.
XXVIII 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 Wiceprzewodniczących p.Krzysztofa Sądeja
i p.Zygmunta Łysika. Protokółowała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego i obsługa Rady Gminy.
Radni otrzymali materiały wraz z projektem uchwały.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie kworum,
3) zatwierdzenie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 r. - referuje p.J.Żbikowska - Skarbnik,
2) zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Skowarczu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego - referuje
p.H.Brejwo - Wójt.
3. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad 1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXVIII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami:
„Otwieram XXVIII 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 15 radnych
- wszyscy obecni, 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 15 radnych, wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
1) zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 r. - referuje p.J.Żbikowska – Skarbnik,
Pani J.Żbikowska wyjaśniła, że zmiana budżetu dotyczy zwiększenia planu dochodów oraz planu wydatków o kwotę 125 tys. zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz ich zagospodarowaniem.
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Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. 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 XXVIII/298/14 została podjęta jednogłośnie.
2) zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Skowarczu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
Pani Wójt wyjaśniła, że w związku z pożarem w budynku Szkoły Podstawowej w Skowaczu, który stanowi siedzibę OKW Nr 3, konieczne jest przeniesienie lokalu wyborczego
do świetlicy wiejskiej. Zgodnie z przepisami, zmiana lokalu jest możliwa najpóźniej na 45
dni przed wyborami, jednak jesteśmy po rozmowach z Komisarzem Wyborczym oraz
dyrektorem Wydziału Nadzoru i Kontroli, z którymi uzgodniliśmy treść uchwały, i mamy
informację, że nie zostanie ona zakwestionowana. Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdańskim, który nakazał wyłączenie budynku szkoły z użytkowania, otrzymaliśmy we wtorek - 6 maja, stąd prośba o niezwłoczne zwołanie sesji.
Radna J.Jakowska zapytała, czy nie będzie konieczne podłączenie telefonu do świetlicy,
ponieważ tam nie ma?
Pani Wójt odpowiedziała, że dysponujemy telefonami komórkowymi w Urzędzie, więc
zapewnimy kontakt z lokalem.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. 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 XXVIII/299/14 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji
Rady Gmin i zamknął obrady słowami: ”Zamykam obrady XXVIII 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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