PROTOKÓŁ Nr XXXIII/18
XXXIII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się 16 stycznia 2018 r.
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, na wniosek Wójta
XXXIII sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godz.17:00 w sali narad Urzędu
Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczył p.Krzysztof Kutkowski - Wiceprzewodniczący
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 projektu i podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 r. - referuje p.J.Żbikowska,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2022
referuje p.J.Żbikowska,
3) w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Pszczółkach - referuje
p.M.Dorobek.
3. Zamknięcie obrad sesji.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXXIII sesję otworzył Wiceprzewodniczący Rady słowami: „Otwieram XXXIII sesję
Rady Gminy Pszczółki, zwołaną na wniosek Wójta”. Powitał wszystkich przybyłych na
posiedzenie.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Wiceprzewodniczący Rady Gminy stwierdził obecność 10
radnych, pięcioro nieobecnych - radni: Halina Ostrowska, Marta Grzeszczyk, Maciej Urbanek,
Paweł Cichocki i Urszula Narożnik (lista obecności w załączeniu). Powiedział, że sesja jest
prawomocna i zdolna do podjęcia uchwał.
3) przedstawienie porządku obrad
Wiceprzewodniczący Rady powiedział, 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 uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 r.
Pani J.Żbikowska powiedziała, że w 2017 r. nie wpłynęły środki finansowe na realizację
projektów unijnych „Mądre Pszczółki = Pyszny miód” oraz „Bo jakie początki takie będzie
wszystko”. Z tego powodu zachodzi konieczność zmiany limitów przedsięwzięć na ich realizację w 2018 r. oraz wprowadzenia środków, które obecnie zostały nam przekazane. Projekt
zmiany budżetu obejmuje zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 715.315 zł, które szczegółowo omówiła.
Radny Z.Łysik poprosił, aby w bieżącym roku mieć na uwadze dokończenie remontu
ul. M.Kopernika w Pszczółkach. Zaproponował, aby zrobić to kosztem zaciągnięcia kredytu.
Pani Wójt odpowiedziała, że jest to niemożliwe ze względu na nieuregulowane sprawy
spadkowe dot. gruntu.
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Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej uwag ani pytań, Wiceprzewodniczący
Rady Gminy zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 10 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 10 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się
- nie było. Uchwała nr XXXIII/316/18 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2022
Pani J.Żbikowska powiedziała, że zmiany w zakresie przedsięwzięć powodują konieczność
wprowadzenia zmian do WPF, które szczegółowo omówiła.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Wiceprzewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 10 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 10 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.
Uchwała nr XXXIII/317/18 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Pszczółkach
Pani M.Dorobek powiedziała, że zgodnie ze zmienionymi w 2015 r. przepisami ustawy
o samorządzie gminnym, gmina może zapewnić jednostkom organizacyjnym wspólną obsługę
administracyjną, finansową i organizacyjną. Ze względu na niewielką liczbę pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozważamy wspólną z Urzędem Gminy obsługę
kadrową. Jednocześnie chcemy uregulować kwestie, które funkcjonują od lat, tj. obsługę
prawną oraz finansową placówek oświatowych. W tym celu Rada Gminy określa w drodze
uchwały jednostkę obsługującą, jednostki obsługiwane i zakres obowiązków powierzonych
w ramach wspólnej obsługi.
Radny Z.Łysik zapytał, czy proponowana zmiana pociągnie za sobą zwolnienie lub zatrudnienie jakiegoś pracownika.
Pani Wójt odpowiedziała, że nie, tylko zostaną zmienione zakresy zadań realizowanych przez
pracowników, z przesunięciem pomiędzy jednostkami.
Ponieważ do projektu uchwały nie było innych pytań, Wiceprzewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 10 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 10 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.
Uchwała nr XXXIII/318/18 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął ją
słowami: ”Zamykam obrady XXXIII sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.17:25.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Krzysztof Kutkowski
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