PROTOKÓŁ Nr XXXIII/21
XXXIII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 27 stycznia 2021 r.,
w Kamienicy Kultury w Pszczółkach, na wniosek Wójta

XXXIII sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godz.15:20 w Kamienicy
Kultury
w Pszczółkach. Obradom przewodniczyła p. Anna Staniewicz Przewodnicząca Rady Gminy, protokółowała: Henryka Głogowska – Kierownik Referatu
Organizacyjnego i Kancelarii 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata
2021-2028 - referuje p. J.Chyliński,
2) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na rok 2021 - referuje p.J.Chyliński,
3) w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu dotacji na realizację zadania
dotyczącego budowy chodnika w miejscowości Żelisławki - referuje p. A.
Gołkowska,
4) w sprawie przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki nr 437
w miejscowości Ostrowite – referuje p.A.Szymecka-Jocz.
3. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXXIII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami:
„Otwieram XXXIII sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała wszystkich przybyłych na
posiedzenie oraz radnych połączonych w sposób zdalny (uczestniczących w sesji w formie
telekonferencji).
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła obecność 11
radnych (4 nieobecnych - radni: Wioleta Bizior, Paweł Cichocki, Joanna Falasa, i Sławomir
Ziętek). Powiedziała, że sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał - lista
obecności w załączeniu.
3) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że porządek obrad znajduje się w materiałach
na sesję, które radni otrzymali.
Ad. 2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata
2021-2028 przedstawił Skarbnik Gminy J. Chyliński.
Odczytał treść uzasadnienia do projektu uchwały.
Skarbnik Gminy J. Chyliński wyjaśnił, że podjęcie tej uchwały jest konieczne ze względu
na uaktualnienie kwot dochodów i wydatków oraz realizowanych przedsięwzięć. Wszystkie
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szczegóły dot. zawartości uchwały zostały omówione na posiedzeniu komisji.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść projektu uchwały i zarządziła głosowanie za
pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 11 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.
Uchwała została podjęta.
Po sesji nadano jej nr XXXIII/209/21.
IMIENNY wykaz głosowania radnych nad uchwałą został załączony do protokołu.
2) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na rok 2021.
Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy J. Chyliński. Wyjaśnił, że w przedłożonym
projekcie uchwały wnioskuje się o naniesienie następujących zmian w budżecie gminy na
2021 r. Odczytał uzasadnienie do projektu uchwały.
1) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy o kwotę 1.648.638,00 zł i ustala
ogółem w wysokości 47.920.562,86 zł, w tym dochody bieżące w wysokości
46.255.562,86 zł i dochody majątkowe w wysokości 1.665.000,00 zł,
2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.648.638,00 zł i ustala
ogółem w wysokości 55.356.254,86 zł, w tym wydatki bieżące 48.407.392,86 zł i
wydatki majątkowe 6.948.862,00 zł,
3) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane
w 2021., zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, których wartość ogółem ustala się
w wysokości 6.948.862,00 zł,
4) przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian,
5) planowany deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 7.435.692,00 zł.
Dodał, że wszystkie szczegóły zostały omówione na posiedzeniu komisji i poprosił o
podjęcie uchwały.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść projektu uchwały i zarządziła głosowanie za
pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 11 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.
Uchwała została podjęta.
Po sesji nadano jej nr XXXIII/210/21.
IMIENNY wykaz głosowania radnych nad uchwałą został załączony do protokołu.
3) w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu dotacji na realizację zadania
dotyczącego budowy chodnika w miejscowości Żelisławki przedstawiła p. A.
Gołkowska. Dodała, że projekt omówiony został na posiedzeniu komisji i radni nie
wnieśli uwag.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść projektu uchwały.
Zarządziła głosowanie nad projektem uchwały za pomocą urządzeń elektronicznych.
Obecnych na sesji 11 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Po sesji nadano jej nr XXXIII/211/21.
IMIENNY wykaz głosowania radnych nad uchwałą został załączony do protokołu.
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4) w sprawie przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki nr 437
w miejscowości Ostrowite – przedstawiła p .A. Szymecka-Jocz.
Dodała, że uchwała ta umożliwi nieodpłatne przejęcie od Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa działki o nr 437 położonej w Ostrowitem, celem budowy świetlicy wiejskiej.
Działka posiada powierzchnię 3129 m zlokalizowana w centrum wsi Ostrowite przy
skrzyżowaniu ul. Klimatycznej i Przemysłowej. W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego przeznaczona jest pod usługi publiczne i usługi oświatowe. Mieszkańcy
nie posiadają budynku, aby mogli się spotykać. Poprosiła o podjęcie tej uchwały.
Do projektu uchwały nie było pytań.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść projektu uchwały.
Zarządziła głosowanie nad projektem uchwały za pomocą urządzeń elektronicznych.
Obecnych na sesji 11 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Po sesji nadano jej nr XXXIII/212/21.
IMIENNY wykaz głosowania radnych nad uchwałą został załączony do protokołu.
Ad. 3 Zamknięcie obrad
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w sesji i zamknęła
obrady słowami: ”Zamykam obrady XXXIII sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 15:33.

Protokołowała:
/-/Henryka Głogowska

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/Anna Staniewicz

Niniejszy protokół został zatwierdzony podczas XXXIV sesji Rady Gminy Pszczółki
w dniu 23 marca 2021 r., przy braku sprzeciwu.
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