PROTOKÓŁ Nr II/14
II sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 5 grudnia 2014 r.
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, na wniosek radnych
II sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 14:00 w sali narad Urzędu
Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczyła p.Halina Ostrowska - Przewodnicząca
Rady Gminy, przy udziale Wiceprzewodniczących - p.Jarosława Juchniewicza i p.Krzysztofa Kutkowskiego. Protokołowała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady Gminy.
Radni otrzymali materiały wraz z projektami uchwał i ich uzasadnieniem.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie kworum,
3) zatwierdzenie porządku obrad,
4) przyjęcie protokołu I sesji.
2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej - referuje p.H.Ostrowska,
2) w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - referuje p.H.Ostrowska,
3) w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy - referuje p.H.Ostrowska,
4) w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu referuje p.H.Ostrowska,
5) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 r. - referuje p.J.Żbikowska,
6) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pszczółki - referuje p.H.Ostrowska,
7) w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rozwoju
Gminy - referuje p.H.Ostrowska,
8) w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki
Społecznej, Kultury i Sportu - referuje p.H.Ostrowska.
3. Zamknięcie obrad.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
II sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami:
„Otwieram II sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała radnych, Panią Sekretarz, Panią
Skarbnik, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy i mieszkańców.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła obecność 13
radnych - 2 nieobecnych usprawiedliwionych (radni M.Bartkowska i R.Jankowski), zatem
sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał. Lista obecności w załączeniu.
3) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Gminy p.H.Ostrowska powiedziała, że porządek obrad
znajduje się w materiałach, które otrzymali wszyscy radni. Przypomniała, że sesja odbywa
się w terminie ustalonym przez radnych podczas I sesji. Zapytała, czy są uwagi do zaproponowanego porządku sesji? Ponieważ żadnych nie zgłoszono, zarządziła głosowanie:
obecnych 13 radnych, wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
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4) przyjęcie protokołu I sesji
Przewodnicząca Rady p.H.Ostrowska powiedziała, że protokół I sesji był wyłożony do
wglądu w kancelarii Rady Gminy i radni nie wnieśli do niego żadnych uwag ani poprawek,
w związku z czym zostaje zatwierdzony przy braku sprzeciwu.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Pani H.Ostrowska powiedziała, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rada
gminy powołuje komisję rewizyjną, która kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Zgodnie ze Statutem Gminy
Pszczółki Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Poprosiła o zgłoszenie kandydatów.
Zgłoszone zostały następujące osoby:
1) radny Paweł Cichocki,
2) radna Anna Niedźwiecka-Hirsz,
3) radna Katarzyna Cieślewicz.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.
Ponieważ nie zgłoszono innych kandydatów, ani uwag do wymienionych osób,
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad projektem uchwały uzupełnionym
o nazwiska wskazanych kandydatów. 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 II/3/14 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Pani H.Ostrowska powiedziała, że zgodnie ze Statutem Gminy Pszczółki, Rada Gminy
wybiera Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zaproponowała, aby tę funkcję pełniła
p.Anna Niedźwiecka-Hirsz. Radna wyraziła na to zgodę.
Radny Z.Łysik zgłosił kandydaturę p.Katarzyny Cieślewicz, która pracowała już w Komisji
Rewizyjnej, w związku z czym ma doświadczenie. Radna K.Cieślewicz odmówiła pełnienia
tej funkcji.
Radna A.Niedźwiecka-Hirsz powiedziała, że pracuje w prywatnej firmie i zajmuje się
kontrolą jakości wyrobów, w związku z czym uważa, że poradzi sobie w pełnieniu funkcji
Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
Ponieważ więcej głosów nie było, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie
nad projektem uchwały uzupełnionym o nazwisko zaproponowanej kandydatki. Obecnych
na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych, wynik głosowania: ZA - 12
radnych, głosów przeciw nie było, wstrzymała się 1 osoba - radny Z.Łysik. Uchwała nr
II/4/14 została podjęta.
3) w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy
Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że zgodnie ze Statutem Gminy Pszczółki
komisjami stałymi są Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy oraz Komisja Oświaty,
Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu. Poprosiła, aby radni zgłosili się lub podali
kandydatów do pracy w Komisji Gospodarczej.
Do pracy w tej Komisji zgłosili się:
1) radny Wojciech Rek,
2) radna Marta Grzeszczyk,
3) radna Urszula Narożnik,
4) radny Jarosław Juchniewicz,
5) radny Krzysztof Kutkowski,
6) radny Zygmunt Łysik.
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Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad projektem uchwały
uzupełnionym o nazwiska chętnych do pracy w Komisji Gospodarczej. 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 II/5/14 została
podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła, aby zgłosili się radni chętni do pracy w Komisji Oświaty. Powiedziała, że nieobecni radni - p.Małgorzata Bartkowska i p.Robert
Jankowski wyrazili pisemnie wolę bycia członkami tej Komisji.
Do pracy w Komisji Oświaty zgłosili się również:
1) radny Adrian Krzewiński,
2) radny Maciej Urbanek,
3) radna Lucyna Juchniewicz.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że radny może być członkiem dwóch Komisji,
zatem jeśli ktoś jest chętny, może się zgłosić.
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad projektem uchwały
uzupełnionym o nazwiska chętnych do pracy w Komisji Oświaty. 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 II/6/14 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 r.
Pani J.Przyłucka - Sekretarz Gminy wyjaśniła, że powodem ujęcia do porządku obrad
uchwały o zmianie budżetu jest potrzeba wprowadzenia otrzymanej kwoty 50 tys. zł
z tytułu podziału rezerwy części oświatowej subwencji, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy naukowych dla dzieci sześcioletnich. Powiedziała, że Szkoła Podstawowa w Pszczółkach złożyła wniosek w tej sprawie i na konto tej placówki zostają wprowadzone środki, które muszą być wykorzystane do końca bieżącego roku.
Pani J.Żbikowska - Skarbnik Gminy, szczegółowo omówiła projekt zmiany budżetu,
obejmujący zmniejszenie planu dochodów i wydatków łącznie o kwotę 31.430 zł. Zmiany
zostały dokładnie opisane w uzasadnieniu do uchwały.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw - nie było, wstrzymała się 1 osoba radny K.Kutkowski. Uchwała nr II/7/14 została podjęta.
6) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pszczółki
Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że jesteśmy po wyborach samorządowych
i rozpoczęła się nowa kadencja wójta. Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,
wynagrodzenie wójta ustala rada gminy w drodze uchwały. Radni otrzymali projekt,
w którym wpisane są składniki wynagrodzenia utrzymane na dotychczasowej wysokości.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła 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 II/8/14 została podjęta jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła 10-minutową przerwę, aby poszczególne
Komisje Rady Gminy we własnym gronie wybrały przewodniczących.
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7) w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rozwoju
Gminy
Po przerwie Przewodnicząca Rady p.H.Ostrowska poprosiła członków Komisji Gospodarczej, aby poinformowali, kto został wybrany na Przewodniczącego ich Komisji.
Przewodniczącym Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy został radny Wojciech
Rek.
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie na projektem uchwały w sprawie
zatwierdzenia tego wyboru. 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 II/9/14 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki
Społecznej, Kultury i Sportu
Przewodnicząca Rady p.H.Ostrowska poprosiła członków Komisji Oświaty, aby
poinformowali, kto został wybrany na Przewodniczącego ich Komisji.
Przewodniczącym Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu
został wybrany radny Maciej Urbanek.
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie na projektem uchwały w sprawie
zatwierdzenia tego wyboru. 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 II/10/14 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Zamknięcie obrad
Przewodnicząca Rady Gminy H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział
w sesji i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady II sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.15:35.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska
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