PROTOKÓŁ Nr III/14
III sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 30 grudnia 2014 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
III sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 13:00 w sali narad Urzędu Gminy
w Pszczółkach. Obradom przewodniczyła p.Halina Ostrowska - Przewodnicząca Rady Gminy, przy
udziale Wiceprzewodniczącego p.Krzysztofa Kutkowskiego. Protokołowała: Dorota Gromadzka Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady Gminy.
Radni otrzymali materiały wraz z projektami uchwał i ich uzasadnieniem w terminie
przewidzianym prawem.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie kworum,
3) zatwierdzenie porządku obrad,
4) przyjęcie protokołu II sesji,
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20152022 - referuje p.J.Żbikowska,
2) w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok - referuje p.J.Żbikowska,
3) w sprawie taryf za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych - referuje p.A.Staszenko,
4) w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki na terenie gminy Pszczółki - referuje p.J.Przyłucka,
5) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 - referuje
p.B.Nowakowska,
6) w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 referuje p.B.Nowakowska,
7) w sprawie komunalizacji działek nr 453/11 i 453/12 w Pszczółkach - referuje
p.B.Drzewiecka,
8) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działki nr 202, 200/10 i 201/11) - referuje
p.B.Drzewiecka,
9) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna działka nr 155/16) - referuje
p.B.Drzewiecka.
3. Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
III sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodniczący Rady słowami: „Otwieram
III sesję Rady Gminy Pszczółki” i powitała wszystkich przybyłych.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła obecność 14
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radnych - jeden nieobecny (radny J.Juchniewicz) - lista obecności w załączeniu.
Powiedziała, że sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał. Lista
W sesji uczestniczyło także 4 sołtysów - lista obecności w załączeniu.
3) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady poinformowała, że porządek obrad znajduje się w materiałach, które otrzymali wszyscy radni. Zapytała, czy są uwagi do zaproponowanego
porządku sesji? Ponieważ żadnych nie zgłoszono, zarządziła głosowanie nad jego
przyjęciem. Obecnych 14 radnych, wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i
wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołu II sesji
Przewodnicząca Rady H.Ostrowska powiedziała, że protokół II sesji był wyłożony do
wglądu w kancelarii Rady Gminy i radni nie wnieśli do niego żadnych uwag ani poprawek,
w związku z czym zostaje zatwierdzony przy braku sprzeciwu.
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów
Nie zgłoszono.
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Nie było.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20152022
Projekt uchwały omówiła p.J.Żbikowska. Powiedziała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych przed uchwaleniem budżetu organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Prognoza
obejmuje swoim zakresem rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak nie
krócej, niż okres realizacji przedsięwzięć oraz okres, na który zaciągnięto lub planuje się
zaciągnąć zobowiązania. Szczegółowo omówiła projekt uchwały.
Następnie Pani Skarbnik odczytała treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2014 r., w której pozytywnie
zaopiniowano projekt uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki na
lata 2015-2022.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 III/11/14 została podjęta jednogłośnie.
Na posiedzenie przybył radny J.Juchniewicz.
2) w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok
Projekt uchwały omówiła p.J.Żbikowska. Powiedziała, że uchwalenie budżetu jest
niezbędne w celu realizacji w nowym roku zadań własnych oraz zleconych gminie.
Prognozowane dochody wynoszą 27.706.346 zł, w tym dochody bieżące w wysokości
25.642.362 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.063.984 zł. Wydatki zostały
ustalone na kwotę 27.901.163 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 24.139.880 zł oraz
wydatki majątkowe w wysokości 3.761.283 zł. Planowany na 2015 r. deficyt budżetu
w wysokości 194.817 zł zostanie w całości sfinansowany wolnymi środkami z lat
ubiegłych.
Następnie Pani Skarbnik odczytała treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2014 r., w której pozytywnie
zaopiniowano projekt uchwały budżetowej na 2015 r. oraz możliwości sfinansowania
planowanego deficytu budżetu.
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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 - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr III/12/14 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie taryf za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych
Pani A.Staszenko - Inspektor ds. urządzeń wod.-kan., powiedziała, że na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady Gminy zostały przedstawione i przeanalizowane koszty, które
kształtują cenę wody oraz ścieków odprowadzanych do oczyszczalni. Po dyskusji radni
uzgodnili, że stawki muszą pokryć wydatki bieżące i zaproponowali następujące taryfy: za
1 m3 wody - 3,20 zł brutto (2,96 zł netto) oraz 4,60 zł brutto (4,26 zł netto) za
odprowadzanie 1 m3 ścieków. Razem 7,80 zł/ 1m3 brutto.
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 - 14 radnych, głosów przeciw - nie było, wstrzymała się
1 osoba (radny K.Kutkowski). Uchwała nr III/13/14 została podjęta.
4) w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki na terenie gminy Pszczółki
Pani J.Przyłucka - Sekretarz Gminy, wyjaśniła, że uchwała w tej sprawie została
podjęta we wrześniu br., jednak jej zapisy zostały zakwestionowane przez Regionalną Izbę
Obrachunkową. Dokument został poprawiony, omówiony na wspólnym posiedzeniu
Komisji i dziś przedłożony Radzie Gminy.
Powiedziała, że Fundacja „Pozytywne Inicjatywy” zwróciła się z wnioskiem o zaplanowanie w uchwale budżetowej na 2015 r. środków na dotację celową dla prowadzonego
przez siebie żłobka w Pszczółkach. Do końca bieżącego roku otrzymuje dofinansowanie
z projektu unijnego, dzięki czemu rodzice ponoszą tylko koszty wyżywienia dzieci. Od
stycznia 2015 r. tego dofinansowania nie będzie i Fundacja prosi o dotację z budżetu
gminy w kwocie 300 zł miesięcznie na dziecko. Pozostałe koszty zamierza pokryć z innych
źródeł oraz wpłat rodziców. Dodała, że w placówce może być maksymalnie 15 dzieci.
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 - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr III/14/14 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
Pani B.Nowakowska - Kierownik GOPS w Pszczółkach, wyjaśniła, że zgodnie
z przepisami, gminy realizują zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na swoim
terenie. Robią to w oparciu o program, który każdego roku są zobowiązane uchwalić. Na
realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 r. zaplanowano
kwotę 13.000 zł i środki te znajdują się w budżecie GOPS.
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 - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr III/15/14 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
Pani B.Nowakowska powiedziała, że analogicznie wygląda sytuacja z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Te zadania również realizowane są w oparciu
o uchwalany każdego roku program. Środki przeznaczone na realizację Gminnego
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 r. to kwota 152.000 zł
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i pochodzą one z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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 - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr III/16/14 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie komunalizacji działek nr 453/11 i 453/12 w Pszczółkach
Projekt uchwały omówiła p.A.Gołkowska - Zastępca Wójta. Wyjaśniła, że chodzi
o działki przy dworcu PKP w Pszczółkach, które zostały przejęte przez Gminę w użytkowanie wieczyste, z czym wiążą się opłaty. Ponieważ przepisy dają możliwość przejęcia ich
na własność do realizacji zadań własnych, a tym samym zwolnienia z opłat, został
przygotowany niniejszy projekt uchwały.
Ponieważ do przedstawionego dokumentu nie było 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 III/17/14 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działki nr 202, 200/10 i 201/11)
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że chodzi o drogę gminną, znajdującą się w sąsiedztwie
ulic Kwiatowej, Liliowej i Chabrowej. Zaproponowana nazwa to „ul. Irysowa”.
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 - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr III/18/14 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna działka nr 155/16)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że właściciele prywatnej drogi wystąpili do Urzędu
z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy, by załatwić formalności meldunkowe. Zaproponowali
nazwę „ul.Chmielna”. W sąsiedztwie znajdują się ulice Sadowa i Młyńska.
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 - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr III/19/14 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami
Pani Wójt złożyła obecnym życzenia noworoczne oraz podziękowała p.Michałowi
Olejnikowi - radnemu powiatowemu, za zainteresowanie i przybycie na sesję. Następnie
przekazała informacje na temat realizowanych zadań. Między innymi powiedziała, że:
1) gościliśmy litewską delegację, która odwiedziła nasze Muzeum Miodu,
2) zakończyliśmy realizację projektu nauki pływania dla dzieci, z którego korzystało 30
dzieci,
3) została podpisana umowa na budowę wodociągu w Ostrowitem i kanalizacji sanitarnej
w ul. M.Rataja i J.Piłsudskiego w Pszczółkach (było 13 ofert),
4) jesteśmy po kontroli instytucji zarządzającej w zakresie wydatkowania środków
unijnych na wykonanie przystanków zdrowia,
5) mieliśmy kontrolę lekarza weterynarii w sprawie realizacji opieki nad zwierzętami
bezdomnymi na terenie gminy - przebiegła ona pozytywnie,
6) w Skowarczu został otwarty plac zabaw - choć pogoda nie sprzyjała, ale na tę
okoliczność odbył się piknik integracyjny,
7) gminy mają obowiązek posiadania planów gospodarki niskoemisyjnej. Zamierzamy
wykonać go wspólnie z Gdańskim Obszarem Metropolitalnym. Koszt wyniesie ok.1.800 zł,
natomiast gdyby realizować to zadanie samemu koszt wyniósłby ok. 20.000 zł.
8) w dniu 23 grudnia br. w Gdyni odbyło się spotkanie w sprawie studium wykonalności
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rozbudowy torów SKM w kierunku Tczewa,
9) odbyło się podsumowanie rocznej pracy zespołu psychologiczno-pedagogicznego
z udziałem Komisji Oświaty. Zostały zdiagnozowane wszystkie dzieci w gminie i na tej
podstawie ustalono liczbę godzin potrzebnych do realizacji w placówkach oświatowych.
Jeśli dziecku jest potrzebna pomoc i opieka, to chcemy, aby otrzymało ją już w przedszkolu.
10) podziękowała Kołu Gospodyń Wiejskich i Radzie Sołeckiej Skowarcza za zorganizowanie Święta Ziemniaka.
Powiedziała, że na początku grudnia była w Olsztynie na Uniwersytecie WarmińskoMazurskim, w Katedrze Agrometeorologii, w sprawie strzelania w chmury gradowe, które
rozpraszają chmury i powodują brak opadów. Chcemy dowiedzieć się, czy takie działania
mają wpływ na zbiory rolników oraz w jakim stopniu towarzyszący temu hałas ma
negatywne oddziaływanie na ludzi. Niestety okazało się, że w Polsce nie ma takich
badań. Czekamy na złożenie oferty na ich przeprowadzenie. Podstawą będzie pomiar
opadów na naszym terenie.
Pani Wójt powiedziała też, że na posiedzeniu zarządu Związku Gmin Pomorskich została
przeanalizowana ustawa okołobudżetowa, ponieważ ogranicza się subwencję oświatową
i samorządy chcą to oprotestować.
Ad.4 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Gminy.
Pani H.Ostrowska powiedziała, że do kancelarii Rady Gminy wpłynęły życzenia
świąteczne i noworoczne, i odczytała ich treść.
Ad.5 Wolne wnioski i informacje.
1) Pani Wójt poinformowała, że w dniu 22 grudnia br. odbyły się wybory do Rady Powiatu
Gdańskiego. Funkcję Starosty w kadencji 2014-2018 pełnić będzie p.Stefan Skonieczny,
Wicestarosty - p.Marian Cichon, a członka Zarządu - p.Cezary Bieniasz-Krzywiec.
2) Radny J.Juchniewicz wrócił jeszcze do tematu armatek gradowych. Zapytał, w jakim
terminie zostanie złożona oferta, z ilu lat będą brane pod uwagę badania, jakie będą to
koszty?
Pani Wójt odpowiedziała, że ofertę mamy otrzymać na początku roku i wówczas poznamy
szczegóły. Sadownik, który strzela w chmury i hamuje opady jest mieszkańcem gminy
Tczew.
Pan J.Guszkowski - Sołtys Skowarcza, powiedział, że na naszym terenie bardzo rzadko
występują chmury gradowe. Może powinno się pójść w innym kierunku - rejonizacja
sadów na większym obszarze i wówczas umożliwienie stosowania tych urządzeń, by nie
przeszkadzały innym rolnikom.
Ad.6 Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział w sesji
Rady Gmin i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady III sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.14:45.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Halina Ostrowska
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