PROTOKÓŁ Nr XXX/14
XXX sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się 7 lipca 2014 r. w Urzędzie Gminy w Pszczółkach,
na wniosek Wójta.
XXX 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.Krzysztofa Sądeja.
Protokółowała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady
Gminy.
Radni otrzymali porządek sesji wraz z projektem uchwały.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie kworum,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy
Pszczółki na 2014 r. - referuje p.J.Żbikowska - Skarbnik.
3. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad 1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXX sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami:
„Otwieram XXX 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, 2 nieobecnych usprawiedliwionych (radni S.Korcz i Z.Łysik) - lista obecności
w załączeniu. Powiedział, że sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał.
3) zatwierdzenie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann poinformował, że porządek dzisiejszej
sesji znajduje się w materiałach, które otrzymali radni i jest on zgodny z wnioskiem
złożonym przez Panią Wójt.
Ad.2 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy
Pszczółki na 2014 r.
Pani J.Żbikowska wyjaśniła, że zmiana budżetu dotyczy zwiększenia planu dochodów
oraz wydatków o kwotę 122.200 zł. Kolejno omówiło zmiany w zakresie dochodów, gdzie
m.in. wprowadza się kwotę 60.000 zł, jako odszkodowanie za szkody spowodowane
częściowym spaleniem budynku Szkoły Podstawowej w Skowarczu. Następnie wymieniła
wszystkie zmiany w planie wydatków, gdzie zasadnicza zmiana dotyczy wprowadzenia
kwoty 230.000 zł na remont budynku szkolnego w Skowarczu.
Radna H.Grzesiuk zapytała, jaką kwotę odszkodowania przyznała firma ubezpieczeniowa?
Pani Wójt odpowiedziała, że jest to kwota 60.0000 zł, jako zaliczka, natomiast nie jest ona
ostateczna, bo HESTIA analizuje kosztorys. Nasz kosztorys opiewa na kwotę 219.039 zł
plus koszt inspektora nadzoru.
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Radny M.Urbanek zapytał o powód obniżenie planu wydatków na modernizację ul.
Młyńskiej i Sadowej w Różynach.
Pani Wójt wyjaśniła, że jest to chwilowa zmiana. Przeglądaliśmy paragrafy, na których są
pieniądze i które możemy czasowo przesunąć, by mieć środki na remont szkoły
w Skowarczu. Budowa oświetlenia na tych ulicach jeszcze potrwa, więc dokonaliśmy takiej
zmiany.
Radny W.Rek zapytał, czy taka sama sytuacja jest w dz.700, gdzie zmniejsza się
o 4.500 zł wydatki na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego?
Pani Wójt odpowiedziała, że w tym dziale „uwalniamy” środki, ponieważ wyremontowaliśmy lokal socjalny i zaoferowaliśmy go rodzinie, która nie przyjęła naszej ofery,
w związku z czym nie musimy płacić odszkodowania.
Radna J.Jakowska zapytała, czy w kosztorysie jest uwzględniona wymiana kaloryferów
w całej szkole, bo są one bardzo stare?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie, ponieważ kosztorys nie dotyczy kapitalnego remontu
obiektu, lecz prac odtworzeniowych.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej 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 XXX/311/14 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji
Rady Gmin i zamknął obrady słowami: ”Zamykam obrady XXX sesji Rady Gminy
Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.14:15.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka
PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Roman Klamann
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