PROTOKÓŁ Nr XXIX/17
XXIX sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się 29 sierpnia 2017 r.
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, na wniosek Wójta.

XXIX sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 14:30 w sali narad Urzędu
Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczyła p. Halina Ostrowska - Przewodnicząca Rady
Gminy. 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 udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipusz,
2) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok,
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20172022,
4) w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.
3. Zamknięcie obrad sesji.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXIX sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami: „Otwieram
XXIX sesję Rady Gminy Pszczółki, zwołaną na wniosek Wójta”. Powitała wszystkich
przybyłych na posiedzenie.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła obecność 13 radnych - dwoje
nieobecnych (radne M.Bartkowska i M.Grzeszczyk) - 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.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipusz
Pani Wójt powiedziała, że w związku z nawałnicą jaka przeszła z 11 na 12 sierpnia br.
przez część województwa pomorskiego, samorządy udzielają pomocy finansowej najbardziej
poszkodowanym gminom. Nasza pomoc skierowana jest do Gminy Lipusz. W projekcie
została wpisana kwota 10 tys. zł, ale Pani Wójt zaproponowała zwiększenie jej do 20 tys. zł.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zaproponowaną zmianę kwoty.
Ponieważ do projektu uchwały nie było uwag ani 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 XXIX/248/17 została podjęta jednogłośnie.
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2) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok
Pani Jolanta Żbikowska powiedziała, że zmiany budżetu obejmują zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 64.437 zł, które szczegółowo omówiła. W celu zwiększenia o 10 tys.
zł pomocy finansowej dla gminy Lipusz, o tę kwotę zostaną pomniejszone wydatki na remonty
dróg wewnętrznych.
Ponieważ do projektu uchwały nie było innych pytań, Przewodnicząca Rady
H.Ostrowska 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 XXIX/249/17 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022
Pani J.Żbikowska powiedziała, że podjęcie uchwały jest konieczne ze względu na
wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć, które szczegółowo omówiła. Do WPF zostało
wprowadzone nowe przedsięwzięcie - wykonanie audytu wewnętrznego Gminy Pszczółki, co
wynika z przekroczenia, określonego w ustawie o finansach publicznych, limitu budżetu - 40
mln zł.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady 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 XXIX/250/17 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji
Pani Wójt powiedziała, że uchwała jest potwierdzeniem tego, co zostało wcześniej
podjęte w uchwale budżetowej. Nie było natomiast upoważnienia dla Wójta do podpisania
porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji, co umożliwia niniejsza
uchwała.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady H.Ostrowska
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 XXIX/251/17 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział w sesji
i zamknęła ją słowami: ”Zamykam obrady XXIX sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.15:10.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska
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