PROTOKÓŁ Nr XXVIII/17
XXVIII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się 10 sierpnia 2017 r.
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, na wniosek Wójta.

XXVIII 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. 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 2017 rok,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20172022,
3) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których
zarządcą jest gmina Pszczółki,
4) zmieniająca uchwałę nr IX/63/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 września 2015 r. w
sprawie zaliczenia ulic Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Wincentego Witosa
i Elizy Orzeszkowej oraz drogi dz. nr 39 w Żelisławkach do kategorii dróg gminnych.
3. Zamknięcie obrad sesji.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXVIII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami:
„Otwieram XXVIII sesję Rady Gminy Pszczółki, zwołaną na wniosek Wójta”. Powitała
wszystkich przybyłych na posiedzenie.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła obecność 11 radnych czterech nieobecnych (radni K.Cieślewicz, L.Juchniewicz, M.Grzeszczyk i P.Cichocki) - 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 zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok
Pani Jolanta Żbikowska powiedziała, że zmiana budżetu obejmuje zwiększenie
dochodów i wydatków o kwotę 29.940 zł, które szczegółowo omówiła.
Pani Wójt poinformowała radnych o rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego modernizacji drogi dojazdowej do pól - ul. Cichej w Kolniku. Zostały przeprowadzone dwa
postępowania przetargowe i złożone oferty znacznie przewyższały wartość kosztorysową tego
zadania.
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Radny K.Kutkowski zapytał o cel przekazania na Policję kwoty 10 tys. zł.
Pani Wójt odpowiedziała, że środki te są przeznaczone za zakup dwóch alkomatów oraz
sprzętu łączności dla policjantów ogniwa prewencji w Pszczółkach.
Radny J.Juchniewicz zapytał o budowę budynku komunalnego w miejscowości Ulkowy - na
jakim etapie jest realizacja tego zadania.
Pani Wójt odpowiedziała, że jest podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,
jesteśmy po uzgodnieniach z Konserwatorem Zabytków i w październiku br. zostanie
zaprezentowana radnym koncepcja obiektu.
Ponieważ do projektu uchwały nie było innych pytań, Przewodnicząca Rady
H.Ostrowska zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się
- nie było. Uchwała nr XXVIII/244/17 została podjęta jednogłośnie.
2) 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.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych. Wynik
głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.
Uchwała nr XXVIII/245/17 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których
zarządcą jest gmina Pszczółki
Pani J.Przyłucka powiedziała, że w związku ze zmianami w ustawie o drogach
publicznych zachodzi konieczność uchylenia dotychczasowej uchwały, podjętej przez Radę
Gminy Pszczółki w 2005 r., i podjęcia nowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Radny M.Urbanek zapytał, czy ustawa określa górne granice stawek.
Pani J.Przyłucka odpowiedziała, że tak - w dwóch przypadkach.
Radny M.Urbanek zapytał o wielkość środków wpływających do budżetu z tytułu zajęcia pasa
drogowego.
Pani J.Żbikowska odpowiedziała, że jest to kwota ok. 30 tys. zł rocznie.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodnicząca Rady
H.Ostrowska zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się
- nie było. Uchwała nr XXVIII/246/17 została podjęta jednogłośnie.
4) zmieniająca uchwałę nr IX/63/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 września 2015 r.
w sprawie zaliczenia ulic Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Wincentego Witosa
i Elizy Orzeszkowej oraz drogi dz. nr 39 w Żelisławkach do kategorii dróg gminnych
Pani A.Gołkowska powiedziała, że zmiana uchwały dotyczy ilości działek, które tworzą
ulicę H.Sienkiewicza. W bieżącym roku został wybudowany nowy odcinek tej ulicy - przy
ścieżce rowerowej, który zostaje włączony do kategorii dróg gminnych. Ma on długość 280 mb
i obejmuje dwie działki. Na przebudowę ul.Sienkiewicza otrzymaliśmy dofinansowanie ze
środków unijnych w wysokości 1.733 tys. zł i do końca sierpnia musimy złożyć wniosek
o płatność. Podjęcie uchwały umożliwi rozliczenie tej inwestycji.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodnicząca Rady
H.Ostrowska zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się
- nie było. Uchwała nr XXVIII/247/17 została podjęta jednogłośnie.
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Ad.3 Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział w sesji
i zamknęła ją słowami: ”Zamykam obrady XXVIII sesji Rady Gminy Pszczółki”.

Sesja zakończyła się o godz.16:50.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska
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