PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/18
XXXVIII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się 23 maja 2018 r.
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, na wniosek Wójta
XXXVIII sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godz.17:00 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 dopłaty do taryfy za wprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń
kanalizacyjnych - referuje p.A.Staszenko,
3) zmieniająca uchwałę nr XXXV/330/18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy
Pszczółki na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Pszczółki - ref. p.M.Dorobek.
3. Zamknięcie obrad sesji.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXXVIII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami:
„Otwieram XXXVIII 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 14
radnych, 1 nieobecny - radny Jarosław Juchniewicz (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 projektu i podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 r.
Projekt uchwały przedstawiła p. Edyta Tomowiak - Zastępca Skarbnika. Powiedziała,
że zmiana budżetu dotyczy przesunięcie kwoty 50.000 zł z wydatków remontowych na
wydatki inwestycyjne, w związku z awarią kotła grzewczego w Szkole Podstawowej
w Pszczółkach. Nowe zadanie zostało pokazane w załączniku inwestycyjnym pod poz.18.
Radny K.Kutkowski poprosił o podanie szczegółów dotyczących awarii pieca.
Pani Wójt powiedziała, że ich nie zna, ponieważ jest to „świeża” sprawa, a konieczne jest
zabezpieczenie środków finansowych na ten cel, gdyż nie ma ciepłej wody w szkole oraz
w przedszkolu gminnym.
W związku z tym, że do projektu uchwały nie było innych pytań, Przewodnicząca Rady
Gminy zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr XXXVIII/349/18 została podjęta jednogłośnie.
Na posiedzenie przyszedł radny Jarosław Juchniewicz.
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2) w sprawie dopłaty do taryfy za wprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń
kanalizacyjnych
Pani Wójt powiedziała, że weszła w życie zmiana do ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, i powstała jednostka Wody Polskie, która
otrzymała kompetencje ustalania opłat za wodę oraz ścieki. Rozporządzeniem został
zmieniony sposób naliczania taryf, zgodnie z którym mieszkańcy naszej gminy powinni
ponosić wyższe opłaty z tytułu odprowadzania ścieków. Ustawa dopuszcza jednak
uchwalenie dopłaty do taryfy w celu ochrony mieszkańców przed wzrostem ceny, stąd
proponuje się podjęcie w tej sprawie uchwały. Chodzi o zbilansowanie różnicy w budżecie
gminy.
Radny K.Kutkowski zapytał, czy ta dopłata zamyka się w budżecie gminy, czy będzie transfer
pieniędzy na zewnątrz.
Pani Wójt odpowiedziała, że środki te pozostają w naszym budżecie. Dodała, że zgodnie
z przepisami, Wody Polskie mają obowiązek ustalenia taryfy na okres 3 lat.
Ponieważ do projektu uchwały nie było innych pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXXVIII/350/18 została podjęta jednogłośnie.
3) zmieniająca uchwałę nr XXXV/330/18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy
Pszczółki na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Pszczółki
Pani Marta Dorobek powiedziała, że jesteśmy po rozmowie z Komisarzem Wyborczym
i ostatecznie uchwała utrzymuje dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze.
Chcieliśmy wyodrębnić Sołectwo Rębielcz i utworzyć samodzielny okręg wyborczy, ale
spowodowałoby to utratę przez Rębielcz mandatu. Zmiany w przedłożonym projekcie uchwały
dotyczą zapisów w podstawie prawnej oraz ujęcia nowych ulic w Skowarczu - Kolejowej,
Miętowej i Wiosennej, które nazwy otrzymały podczas sesji w dniu 27 marca 2018 r.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych. Wynik
głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw nie było, i wstrzymały się 2 osoby - radni
Wojciech Rek i Jarosław Juchniewicz.
Uchwała nr XXXVIII/351/18 została podjęta.
Ad.3 Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w sesji i zamknęła ją
słowami: ”Zamykam obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.17:40.
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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