PROTOKÓŁ Nr VIII/15
VIII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 4 sierpnia 2014 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
VIII 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 Wiceprzewodniczących p.Krzysztofa
Kutkowskiego i p.Jarosława Juchniewicza. Protokołowała: Dorota Gromadzka - Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady Gminy.
Radni otrzymali materiały w terminie przewidzianym prawem.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie kworum,
3) zatwierdzenie porządku obrad,
4) przyjęcie protokołu VII sesji.
2. Rozpatrzenie skargi i podjęcie uchwały w tej sprawie.
3. Zamknięcie obrad.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
VIII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami:
„Otwieram VIII sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła obecność 14
radnych - jeden nieobecny usprawiedliwionych (radny Z.Łysik), tym samym prawomocność sesji i zdolność do podjęcia uchwały - lista obecności w załączeniu.
3) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad znajduje się w materiałach
na sesję, które otrzymali wszyscy radni i 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 VII sesji
Przewodnicząca Rady p.H.Ostrowska powiedziała, że protokół VII 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.
Ad.2 Rozpatrzenie skargi i podjęcie uchwały w tej sprawie.
Przewodnicząca Rady Gminy przeczytała skargę złożoną przez jednego z mieszkańców gminy, w której zarzucił on:
- biurokratyczne załatwianie sprawy polegające na odmowie jej załatwienia bez złożenia
pisemnego wniosku,
- nieuzasadnione uzależnianie dostępu do informacji publicznej od uzyskania zgody
przełożonego,
- nienależyte załatwienie sprawy.
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Radca Prawny p. Wawrzyniec Rybak przedstawił zasady udostępniania informacji
publicznej, następnie ustosunkował się do treści złożonej skargi. Powiedział, że dane,
o które wnioskował Skarżący, tj. wykaz gruntów w klasach bonitacyjnych z podziałem na
sołectwa wg ostatniego znanego stanu, znajdują się w ewidencji gruntów Starostwa
Powiatowego w Pruszczu Gdańskim i są one rzetelne. Dokument, będący w posiadaniu
pracownika tutejszego Urzędu, został w 2005 r. utrwalony tylko w pamięci komputerowej
i trudno stwierdzić, czy zawarte w nim dane są prawidłowe i czy były weryfikowane na
etapie sporządzania. Z tego powodu wskazana była konsultacja pracownika z przełożonym oraz zasięgnięcie opinii prawnej, czy jest to materiał, który może być udostępniony
w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dodał, że trzeba odróżnić dokumenty
urzędowe od tzw. dokumentów wewnętrznych, które nie są wiążące, a właśnie taki
charakter miała przedmiotowa tabela. Ostatecznie wydruk pliku komputerowego został
przekazany Skarżącemu z zastrzeżeniem, że nie stanowi on dokumentu, a Urząd Gminy
nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.
Pani J.Przyłucka powiedziała, że obowiązuje pewna pragmatyka urzędowa - trzeba
sprawdzić, czy informacja, o którą wnioskuje mieszkaniec jest w posiadaniu Urzędu,
a następnie przeanalizować, czy jest to informacja publiczna. Dokument, o którym jest
mowa nie ma podpisu, nie wiemy w jakim celu został wytworzony i w związku z jaką
sprawą.
Radny Paweł Cichocki zapytał, czy czy jest możliwość, aby radni zapoznali się z nim.
Dokument został udostępniony radnym.
Radny K.Kutkowski zapytał, czy jest to jedyna skarga od mieszkańców na opieszałość
tutejszego Urzędu. Jak dużo jest skarg? Czy jest to przypadek incydentalny?
Pani Wójt odpowiedziała, że ostatnia skarga wpłynęła 2,5 roku temu i dotyczyła niepublicznego przedszkola w Kolniku.
Ponieważ innych pytań nie było, Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła radnych o wypowiedzenie się w drodze głosowania, czy uważają skargę za zasadną, czy bezzasadną. Za
uznaniem skargi za bezzasadną zagłosowało 9 radnych, głosów przeciw - nie było,
wstrzymało się 5 radnych (M.Grzeszczyk, M.Urbanek, P.Cichocki, A.Krzewiński,
R.Jankowski).
Przewodnicząca Rady zarządziła 10-minutową przerwę w celu opracowania uzasadnienia
do uchwały.
W związku z tym, że radni pozostali na sali narad Pani Wójt poinformowała, że:
1) na stronie internetowej umieściliśmy koncepcję hali widowiskowo-sportowej przy
Publicznym Gimnazjum. Koncepcja jest także dostępna w wersji papierowej. Uwagi
radnych, nauczycieli oraz uczniów zostały w niej uwzględnione.
2) otrzymaliśmy gratulacje od Kancelarii Prawnej w Poznaniu z okazji wyróżnienia gminy
Pszczółki w ogólnokrajowym rankingu samorządów na najlepsze gminy wiejskie 2015.
Wśród setki najlepszych gmin zajęliśmy 18 miejsce w Polsce, a czwarte w województwie
pomorskim (po Słupski, Ustce i Gniewinie).
3) Gdański Obszar Metropolitalny zakończył opracowywanie Strategii Transportu i Mobilności,
4) w najbliższy piątek 7 sierpnia o godz.14:00 w Kolniku odbędzie się piknik pn. "Wielki
Dzień Pszczół",
5) w Skowarczu otworzyliśmy pole do minigolfa i zachęcamy do korzystania z niego.
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Po przerwie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały wraz z uzasadnieniem
i zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład
Rady Gminy - 15 radnych, wynik głosowania: ZA - 9 radnych, głosów przeciw - nie było,
wstrzymało się - 5 radnych (radni M.Grzeszczyk, M.Urbanek, A.Krzewiński, R.Jankowski,
P.Cichocki). Uchwała nr VIII/55/15 została podjęta.
Ad.3 Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy p.H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział w sesji
Rady Gminy i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady VIII sesji Rady Gminy
Pszczółki”.

Sesja zakończyła się o godz.13:55.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska

3

