PROTOKÓŁ Nr VI/15
VI sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 31 marca 2015 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
VI sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 14:00 w sali narad Urzędu
Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczyła p.Halina Ostrowska - Przewodnicząca
Rady Gminy, przy udziale Wiceprzewodniczących p.Krzysztofa Kutkowskiego i p.Jarosława
Juchniewicza. Protokołowała: Ewa Knut - Inspektor ds. zamówień publicznych i zarządzania programami.
Radni otrzymali projekty uchwał w terminie przewidzianym prawem.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie kworum,
3) zatwierdzenie porządku obrad,
4) przyjęcie protokołu V sesji,
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 r. - referuje p.J.Żbikowska,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2015-2022 referuje p.J.Żbikowska,
3) w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki - referuje p.J.Żbikowska,
4) zmieniająca uchwałę nr XIII/114/07 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczółki - referuje p.
B.Nowakowska,
5) w sprawie upoważnienia Wójta do podjęcia czynności zmierzających do realizacji stanowiska Rady dotyczącego sposobu zagospodarowania działki nr 364/4 obręb geodezyjny
Skowarcz - referuje p.A.Gołkowska,
6) w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na realizację przebudowy ul.Żuławskiej
w Pszczółkach - referuje p.A.Gołkowska.
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
VI sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodniczący Rady słowami: „Otwieram
VI sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła obecność 14
radnych - jedna nieobecna usprawiedliwiona (radna M.Bartkowska), tym samym prawomocność sesji i zdolność do podejmowania uchwał - lista obecności w załączeniu.
W sesji uczestniczyło także 5 sołtysów - lista obecności w załączeniu.
3) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad znajduje się w materiałach
na sesję, które otrzymali wszyscy radni. Zapytała, czy są uwagi do zaproponowanego
porządku sesji. Ponieważ żadnych nie zgłoszono, zarządziła głosowanie. Obecnych 14
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radnych, wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołu V sesji
Przewodnicząca Rady H.Ostrowska powiedziała, że protokół V 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.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 r.
Projekt uchwały omówiła p.J.Żbikowska. Powiedziała, że zmiana budżetu obejmuje
zwiększenie o kwotę 856.394 zł planu dochodów oraz o kwotę 1.895.137 zł planu
wydatków. Plan przychodów zwiększa się o kwotę 778.743 zł - wolne środki z lat ubiegłych
oraz wprowadza kwotę 260.000 zł z tytułu planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku
na termomodernizację budynku przedszkola w Pszczółkach. Rozchody nie zmieniają się.
Następnie szczegółowo omówiła wszystkie zmiany.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw - nie było, wstrzymała się 1 osoba
(radny Z.Łysik). Uchwała nr VI/32/15 została podjęta.
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2015-2022
Projekt uchwały omówiła p.J.Żbikowska. Powiedziała, że zmiana wyniku budżetu oraz
wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć spowodowały konieczność zmiany WPF.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw - nie było, wstrzymała się 1 osoba
(radny Z.Łysik). Uchwała nr VI/33/15 została podjęta.
3) w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
Pani J.Żbikowska wyjaśniła, że pobór podatków lokalnych od osób fizycznych może
odbywać się w drodze inkasa, gdzie organ stanowiący określa jego zasady i wskazuje
inkasentów. Na terenie naszej gminy funkcjonuje uchwała o inkasentach, zgodnie z którą
inkasentami są sołtysi poszczególnych sołectw, wymienieni z imienia i nazwiska. W dniu
16 lutego br. w Sołectwie Różyny został wybrany nowy sołtys w osobie Pana Artura Fierke,
w związku z czym zachodzi konieczność dokonania zmiany uchwały w tym zakresie.
Ponieważ podlega ona publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
został opracowany tekst jednolity.
W związku z tym, że do do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady
Gminy zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się - nie
było. Uchwała nr VI/34/15 została podjęta jednogłośnie.
4) zmieniająca uchwałę nr XIII/114/07 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczółki
Projekt uchwały omówiła p.B.Nowakowska. Powiedziała, że do zadań własnych
gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych. Niniejszy dokument stanowi aktualizację dotychczasowej Strategii. We wrześniu 2014 r. podczas zebrań sołeckich w każdej miejscowości
dokument ten był prezentowany w formie multimedialnej i była prośba o ewentualne
sugestie oraz uwagi do jego treści. Uwag nie zgłoszono. Postanowiono, aby wydłużyć
czas obowiązywania dokumentu do 2020 r. Ponieważ zmieniły się przepisy, nazewnictwo
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zostało dostosowane do obowiązujących aktów prawnych, stąd określenie „piorytety”
zostało zastąpione w Strategii określeniem „cele strategiczne”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr VI/35/15 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie upoważnienia Wójta do podjęcia czynności zmierzających do realizacji stanowiska Rady dotyczącego sposobu zagospodarowania działki nr 364/4 obręb geodezyjny
Skowarcz
Pani p.A.Gołkowska powiedziała, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach
Komisji. Wyjaśniła, że działka nr 364/4 to teren dawnej żwirowni, dzierżawionej przez firmę
SKANSKA. Firma posiadała koncesję na wydobycie żwiru w okresie od 2001r. do 2010 r.
Decyzją rekultywacyjną został określony przemysłowo-składowy kierunek rekultywacji.
Mieszkańcy Pszczółek i Ostrowitego wskazali na uciążliwość takiego przeznaczenia dla
znajdujących się w sąsiedztwie ich posesji i opowiedzieli się za utworzeniem terenu
rekreacyjno-wypoczynkowego. Pani A.Gołkowska powiedziała, że jeżeli Rada Gminy
wyrazi zgodę, rozpoczniemy działania zmierzające w tym kierunku. Dodała, że Koło
Wędkarskie „Żwirek” zaoferowało pomoc w kwestii zarybienia zbiornika wodnego i
utrzymania porządku wokół niego.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr VI/36/15 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na realizację przebudowy ul.Żuławskiej
w Pszczółkach
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że chodzi o wyrażenie zgody na podpisanie przez
Panią Wójt porozumienia w sprawie przyjęcia od Powiatu Gdańskiego dotacji celowej na
realizację zadania wymienionego w treści uchwały.
Radny Z.Łysik zapytał, o jakiej kwocie jest mowa.
Pani A.Gołkowska odpowiedziała, że jest to kwota 150.000 zł.
Ponieważ nie było innych pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych. Wynik
głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr
VI/37/15 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami
Pani Wójt przekazała szczegółowe informacje na temat zadań zrealizowanych
w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
Ad.4 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Gminy.
Pani H.Ostrowska przekazała informacje o korespondencji, która wpłynęła do
kancelarii Rady Gminy. Przypomniała o konieczności złożenia do końca kwietnia br.
oświadczeń majątkowych wraz z kopią zeznań podatkowych za 2014 r.
Ad.5 Wolne wnioski i informacje.
1. Radny Z.Łysik powiedział, że mieszkańcy ul. Kopernika w Pszczółkach skarżą się, że
samochód jednego z jej mieszkańców rozlewa olej. Porozmawia z osobą, którą wskazują,
ale prosi o pomoc w tej sprawie pracowników Urzędu.
2. Radny K.Kutkowski zgłosił problem z przesyłką materiałów na sesję drogą mailową nie wszyscy radni otrzymali w ten sposób materiały. Zaproponował, aby zmienić formułę
i udostępnić link.
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3. Radny J.Juchniewicz powiedział, że jesteśmy na końcowym etapie budowy kanalizacji
sanitarnej w Ulkowych i po przeglądzie dróg. Prośba o przypilnowanie odtwarzania ich
nawierzchni.
4. Radna L.Juchniewicz zgłosiła problem z psami - mieszkańcy, zwłaszcza rodzice małych
dzieci, skarżą się, że w Parku Lipowym jest mnóstwo psich odchodów. Problem dotyczy
również innych miejsc - ulic, ścieżki rowerowej. Zaproponowała zorganizowanie jakiejś
akcji w tej sprawie.
5. Pani Wójt zaprosiła wszystkich na II Forum Pszczelarskie, które odbędzie się w dniu 11
kwietnia 2015 r. o godz.11:00 w Bibliotece Publicznej w Pszczółkach. Powiedziała również,
że w dniach 25-26 kwietnia br. na terenie naszej gminy odbędzie się "Weekend za pół
ceny" - zachęciła do wzięcia udziału.
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 VI sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Sesja zakończyła się o godz.15:10.
Protokółowała: E.Knut

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska
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