PROTOKÓŁ Nr XIV/16
XIV sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się 29 marca 2016 r.
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, na wniosek Wójta.
XIV sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu
Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczyła p.Halina Ostrowska - Przewodnicząca Rady
Gminy, przy udziale Wiceprzewodniczących p.Krzysztofa Kutkowskiego i p.Jarosława
Juchniewicza.
Protokółowała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady
Gminy.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie kworum,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania dotacji
celowych z budżetu gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony
środowiska.
3. Zamknięcie obrad sesji.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XIV sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami: „Otwieram
XIV sesję Rady Gminy Pszczółki, zwołaną na wniosek Wójta”. Powitała wszystkich przybyłych
na posiedzenie.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła obecność 15 radnych wszyscy obecni - lista obecności w załączeniu. Powiedziała, że sesja jest prawomocna
i zdolna do podjęcia uchwały.
3) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca p.H.Ostrowska powiedziała, że porządek dzisiejszej sesji jest zgodny
z wnioskiem złożonym przez Panią Wójt i znajduje się w materiałach, które otrzymali radni.
Ad.2 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania dotacji
celowych z budżetu gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.
Projekt uchwały przedstawiła p.J.Przyłucka. Powiedziała, że Regulamin udzielania dotacji
celowych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska został podjęty podczas
ostatniej sesji, tj. 8 marca br., jednak zaszła konieczność doprecyzowania niektórych zapisów
Regulaminu. I tak:
- w §1 ust.2 pkt 3 wprowadzono zapis „nieprowadzące w danym obiekcie działalności
gospodarczej”,
- usunięto §4,
- w §5 ust. 1-2 zamieniono zapisy „do 35%”, „do 100%”, „do 70%” i „do 100%” odpowiednio
na zapisy „35%”, „100%”, 70%” i „100%”,
- usunięto §7 ust.2.
Radny M.Urbanek zapytał o wzór wniosku, jaki mieszkańcy mogą złożyć do Urzędu Gminy.
Pani O.Laskowska odpowiedziała, że opis zawartości wniosku znajduje się w rozdziale 3 §7
uchwały.
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Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodnicząca Rady H.Ostrowska
zarządziła 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 XIV/118/16 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział w sesji
i zamknęła ją słowami: ”Zamykam obrady XIV sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.16:25.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska
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