PROTOKÓŁ Nr XX/16
XX sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się 14 października 2016 r.
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, na wniosek Wójta.
XX 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 Wiceprzewodniczącego p.Krzysztofa Kutkowskiego. 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 projektów i podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok,
2) sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2016-2022,
3) w sprawie nadania nazw ulicom w Skowarczu.
3. Zamknięcie obrad sesji.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XX sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami: „Otwieram
XX sesję Rady Gminy Pszczółki, zwołaną na wniosek Wójta”. Powitała wszystkich przybyłych
na posiedzenie.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła obecność 12 radnych - trzech
nieobecnych (radni L.Juchniewicz, J.Juchniewicz, M.Urbanek) - lista obecności w załączeniu.
Powiedziała, że sesja jest prawomocna i zdolna do podjęcia uchwał.
3) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek dzisiejszej sesji jest zgodny
z wnioskiem złożonym przez Panią Wójt i znajduje się w materiałach, które otrzymali radni.
Pani Wójt wyjaśniła, że powodem wystąpienia o zwołanie sesji nadzwyczajnej jest
otrzymanie dofinansowania do dwóch projektów edukacyjnych na wartość blisko 1.500 tys. zł.
Aby podpisać umowę z Marszałkiem Województwa niezbędne jest ujęcie tych środków
w budżecie i WPF. Zostały także wprowadzone zmiany wynikające z bieżącego funkcjonowania Urzędu, głównie korekty po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok
Projekt uchwały omówiła p.Jolanta Żbikowska. Powiedziała, że zmiana budżetu
obejmuje zwiększenie planu dochodów oraz wydatków o kwotę 590.355 zł i szczegółowo
omówiła każdą pozycję budżetu, co zostało opisane w uzasadnieniu do uchwały.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady H.Ostrowska
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 12 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XX/161/16 została podjęta jednogłośnie.
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2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2016-2022
Projekt uchwały omówiła p.Jolanta Żbikowska. Powiedziała, że wprowadzone przedsięwzięcia spowodowały konieczność zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy, które
kolejno omówiła.
Radny P.Cichocki zapytał zadanie pn. budowa wodociągu w Różynach, ul.Gdańska.
Pani Wójt wyjaśniła, że na końcu miejscowości znajduje się hala produkcyjna, którą
przedsiębiorca rozbudowuje i potrzebuje podłączenie do wodociągu. Na przyszły rok została
ujęta kwota 7 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
Radny K.Kutkowski zapytał o zadanie pn. modernizacja lokalu mieszkalnego w Pszczółkach,
ul.Tczewska 2/9 (dokumentacja).
Pani Wójt powiedziała, że jest to ostatnie gminne mieszkanie, w którym nie ma toalety. Zmarł
jego lokator i chcemy zmodernizować mieszkanie podnosząc jego standard.
Pani Wójt powiedziała, że z budżetu wyprowadzamy kwotę 36 tys. zł na remont budynku PKP
- wycofujemy się z umowy, ponieważ niektóre jej zapisy dla nas niekorzystne, ponadto obiekt
znalazł się na liście rekomendowanej do remontu w 2018 r.
Radny K.Kutkowski zapytał, co w tej sytuacji z budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Pani Wójt odpowiedziała, że myślimy o zakupie kontenera, aby przenieść do niego
dokumentację archiwalną, a sam budynek GOPS zgłosić do termomodernizacji i połączyć z
budynkiem Urzędu Gminy.
Pani A.Gołkowska pokazała radnym koncepcję przebudowy budynków urzędowych.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodnicząca Rady H.Ostrowska
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 12 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.
Uchwała nr XX/162/16 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie nadania nazw ulicom w Skowarczu
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że przygotowany projekt uchwały porządkuje przynależność działek do konkretnych ulic, natomiast ich nazwy nie ulegają zmianie. Ulica Klimatyczna weszła w ulice Żwirową i konieczne jest usystematyzowanie numerów domów.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady H.Ostrowska
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 12 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.
Uchwała nr XX/163/16 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział w sesji
i zamknęła ją słowami: ”Zamykam obrady XX sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.16:40.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska
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