PROTOKÓŁ Nr XXXVII/18
XXXVII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się 15 maja 2018 r.
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, na wniosek Wójta
XXXVII sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godz.15:00 w Kamienicy Kultury
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 projektu i podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok - referuje p.J.Żbikowska,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2022
- referuje p.J.Żbikowska,
3) zmieniająca uchwałę nr XXXV/331/18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Gminnego
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt referuje p.A.Gołkowska,
4) w sprawie zgody na sprzedaż lokalu komunalnego w Pszczółkach - referuje
p.A.Gołkowska.
3. Zamknięcie obrad sesji.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXXVII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami:
„Otwieram XXXVII sesję Rady Gminy Pszczółki, zwołaną na wniosek Wójta”. Powitała
wszystkich przybyłych na posiedzenie.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła obecność 13
radnych, 2 nieobecnych - radni Lucyna Juchniewicz i Maciej 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 zwołania sesji jest konieczność przesunięcia środków
finansowych w celu rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na zagospodarowanie węzła
integracyjnego w Pszczółkach oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy
Pszczółki. Ponadto jest potrzeba zmiany uchwały w sprawie Gminnego programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, po informacji otrzymanej
od Wojewody Pomorskiego.
Ad.2 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 r.
Pani Jolanta Żbikowska powiedziała, że projekt zmiany budżetu obejmuje zmniejszenie
o kwotę 2.113.000 zł planu dochodów, zwiększenie o kwotę 387.000 zł planu wydatków oraz
zwiększenie o kwotę 2.500.000 zł planu przychodów.
1

Zmniejszamy zaplanowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości, ponieważ może być problem
ze sprzedażą działek w Skowarczu. W zakresie wydatków - zwiększamy środki w celu
rozstrzygnięcia postępowań przetargowych, o których powiedziała Pani Wójt.
Pani Wójt wyjaśniła, że procedura postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży
działek budowlanych, jest długotrwała i może być sytuacja, iż nie wpłyną środki, które
zaplanowaliśmy. Dla bezpieczeństwa budżetu gminy, być może będziemy musieli zaciągnąć
kredyt. Zaplanowaliśmy go w wysokości 2.500.000 zł, ale z możliwością brania w transzach
i bez konsekwencji finansowych, gdybyśmy nie wzięli go w ogóle lub tylko w części.
Radny Z.Łysik zapytał o wysokość oprocentowania kredytu.
Pani J.Żbikowska odpowiedziała, że planując go na 5 lat, przy zmiennej stopie procentowej,
byłyby na poziomie 4%. Odsetki spłacają się w ostatnim dniu kwartału. Dodała, że wskaźniki
mamy dobre i pozwalają nam one na zaciągnięcie kredytu.
Ponieważ do projektu uchwały nie było innych pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, przeciw - 1 osoba (radny Paweł Cichocki),
wstrzymała się 1 osoba (radna Marta Grzeszczyk). Uchwała nr XXXVII/345/18 została
podjęta.
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2022
Pani J.Żbikowska powiedziała, że zmiany w zakresie przedsięwzięć oraz zmiany
wyników finansowych powodują konieczność zmiany WPF. Ze względu na planowany kredyt
wydłużamy prognozę o jeden rok.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych. Wynik
głosowania: ZA - 11 radnych, przeciw - 1 osoba (radny Paweł Cichocki), wstrzymała się 1
osoba (radna Marta Grzeszczyk). Uchwała nr XXXVII/346/18 została podjęta.
3) zmieniająca uchwałę nr XXXV/331/18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Gminnego
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Pani Anna Gołkowska powiedziała, że Wojewoda Pomorski zwrócił uwagę, iż uchwała
nr XXXV/331/18 w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt, podjęta 24 kwietnia br., nie stanowi aktu prawa
miejscowego, tym samym nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany tego zapisu w przedmiotowej uchwale.
Jedocześnie z załącznika zostały usunięte zapisy, które omyłkowo w nim powtórzono.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXXVII/347/18 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie zgody na sprzedaż lokalu komunalnego w Pszczółkach
Pani A.Gołkowska powiedziała, że w wielorodzinnym budynku przy ul. Pomorskiej 17
w Pszczółkach znajduje się jeden lokal, będący własnością Gminy. Najemca tego lokalu
zwrócił się z prośbą o jego wykup, w związku z czym został przygotowany projekt niniejszej
uchwały. Jeżeli Rada Gminy wyrazi zgodę na przeznaczenie go do sprzedaży, zostanie
zlecona wycena.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych. Wynik
głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw - nie było, wstrzymała się 1 osoba (radny
Krzysztof Kutkowski). Uchwała nr XXXVII/348/18 została podjęta.
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Ad.3 Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w sesji i zamknęła ją
słowami: ”Zamykam obrady XXXVII sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.16:10.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska

Niniejszy protokół został zatwierdzony podczas XXXIX sesji Rady Gminy Pszczółki
w dniu 19 czerwca 2018 r., przy braku sprzeciwu.
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska
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