PROTOKÓŁ Nr XII/19
XII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 17 września 2019 r.,
w Kamienicy Kultury w Pszczółkach
XII sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godz.15:30 w Kamienicy Kultury
w Pszczółkach. Obradom przewodniczyła p.Anna Staniewicz - 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 powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników - referuje p.
A.Staniewicz,
2) w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników - referuje p.
A.Staniewicz,
3) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy
w Pszczółkach, w zakresie wynikającym z informacji o naruszeniu dyscypliny finansów
publicznych - referuje p. O.Laskowska.
3. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami: „Otwieram
XII sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła obecność 12 radnych
(3 nieobecnych - radni Marta Grzeszczyk, Paweł Cichocki i Sławomir Ziętek), tym samym
prawomocność sesji i zdolność do podejmowania uchwał - lista obecności w załączeniu.
3) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad i powiedziała, że znajduje się on
w materiałach na sesję, które otrzymali radni.
Ad. 2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników
Pani Anna Staniewicz powiedziała, że w bieżącym roku kończy się kadencja obecnych
ławników sądów powszechnych. Przed przystąpieniem do wyboru nowych, Rada Gminy
powołuje zespół, który na sesji przedstawia opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie - Prawo o ustroju
sądów powszechnych. Na kadencję 2020-2023 Rada Gminy powinna wybrać: do Sądu
Okręgowego w Gdańsku - 1 osobę, do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku - 2
osoby.
Do pracy w Zespole zostały zgłoszone kandydatury: radnej Wiolety Bizior jako
Przewodniczącej Zespołu, radnego Piotra Pestki i radnej Joanny Falasy.
Ponieważ nie zgłoszono propozycji innych osób, Przewodnicząca Rady Gminy
odczytała treść uchwały z zaproponowanym składem Zespołu i zarządziła głosowanie za
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pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 12 radnych, wynik głosowania: ZA 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr XII/81/19.
2) w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
Pani Anna Staniewicz powiedziała, że przed wyborem ławników Rada Gminy jest
zobowiązana do zasięgnięcia informacji o kandydatach od Komendanta Wojewódzkiego
Policji. Uchwała upoważnia Przewodniczącą Rady do zrealizowania tego obowiązku.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy odczytała
treść uchwały i zarządziła głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na
sesji 12 radnych, wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr XII/82/19.
3) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy w
Pszczółkach, w zakresie wynikającym z informacji o naruszeniu dyscypliny finansów
publicznych
Pani Olga Laskowska powiedziała, że w dniu 16 sierpnia br. do tutejszego Urzędu
wpłynęło zarządzenie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku, w sprawie ujawnionych okoliczności wskazujących na
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zarzut polega na tym, że od 1 stycznia 2017
r. nie w każdym miesiące w tutejszej jednostce był prowadzony audyt wewnętrzny.
Wójt i Rada Gminy są zobowiązani do przekazania Rzecznikowi informacji
o podjętych w tej sprawie działaniach, w terminie 60 dni od dnia otrzymania zarządzenia.
Zgodnie z przepisami, Komisja Rewizyjna wykonuje zadania zlecone przez Radę Gminy
w zakresie kontroli, stąd propozycja, aby zlecić tej Komisji kontrolę w zakresie przekazanych
zarzutów.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady odczytała treść
uchwały i zarządziła głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji
12 radnych, wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr XII/83/19.
IMIENNY wykaz głosowań radnych nad uchwałami został załączony do protokołu.
Ad. 3 Zamknięcie obrad
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w sesji i zamknęła
obrady słowami: ”Zamykam obrady XII sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 15:40.

Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Anna Staniewicz

2

