PROTOKÓŁ Nr IX/15
IX sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 22 września 2015 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
IX 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: 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 VIII 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 udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Różynach
dotacji celowej na prace konserwatorskie - referuje p.O.Laskowska,
4) w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy do zasięgnięcia informacji
o kandydatach na ławników - referuje p.D.Gromadzka,
5) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników - referuje
p.D.Gromadzka,
6) w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/319/14 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie statutu
instytucji kultury działającej pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach
referuje p.R.Ziółek - Dyrektor GBP,
7) w sprawie Statutu Gminy Pszczółki - referuje p.M.Urbanek - Przewodniczący Komisji
Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu
8) w sprawie zaliczenia ulic Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Wincentego
Witosa i Elizy Orzeszkowej w Pszczółkach oraz drogi dz. nr 39 w Żelisławkach do
kategorii dróg gminnych - referuje p.O.Laskowska,
9) w sprawie przystąpienia z Powiatem Gdańskim do realizacji zadania pn. „Przebudowa
ul.Mickiewicza i Sienkiewicza w Pszczółkach” - referuje p.O.Laskowska,
10) w sprawie przystąpienia z Powiatem Gdańskim do realizacji zadania pn. „Poprawa
bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 r.” - referuje p. O.Laskowska,
11) w sprawie wydzierżawienia działki nr 361/16 w Pszczółkach - referuje p.A.SzymeckaJocz,
12) w sprawie sprzedaży działek nr 517/4, 517/5, 517/6, 517/7 w Pszczółkach - referuje
p.A.Szymecka-Jocz,
13) w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości części działek nr
453/9 i 451 położonych w Pszczółkach - referuje p.A.Szymecka-Jocz,
1

14) w sprawie wydzierżawienia na okres do 5 lat działek położonych w Skowarczu
i Pszczółkach - referuje p.A.Szymecka-Jocz,
15) zmieniająca uchwałę nr XIX/223/13 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Skowarcz oraz Pszczółki - referuje p.A.Rogińska,
16) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna działka nr 201/1) - referuje
p.B.Drzewiecka,
17) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (działki nr 61 i 72/1) - ref. 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
IX sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami: „Otwieram IX sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła obecność 15
radnych, tym samym prawomocność sesji i zdolność do podejmowania uchwał - lista
obecności w załączeniu.
W sesji uczestniczyło także 4 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. W punkcie 2 - “rozpatrzenie projektów i podjęcie
uchwał”, dochodzi jeszcze jeden projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia pomiędzy powiatem gdańskim a gminą Pszczółki w sprawie określenia
zasad współpracy powiatu i gminy przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, który
zreferuje p.J.Przyłucka. Zarządziła głosowanie nad tak zaproponowanym porządkiem
sesji. Obecnych 15 radnych, wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołu VIII sesji
Przewodnicząca Rady H.Ostrowska powiedziała, że protokół VIII 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
1. Radny Z.Łysik zapytał, jak wygląda sprawa z wyciszeniem autodromu, ponieważ mieszkańcy skarżą się na hałas.
2. Sołtys Ulkowych p.M.Kotłowska powiedziała, że rodzice zgłaszają, iż autobus szkolny
bardzo wcześnie przyjeżdża po dzieci i o godz.7:00 są już w szkole, a kolejność przejazdu
przez miejscowości miała być każdego roku zmieniana. Pytana o to dyrekcja szkoły odsyła
rodziców do Urzędu Gminy.
3. Radny K.Kutkowski zapytał, czy zgłoszone przez niego uwagi dotyczące oczyszczalni
ścieków w Pszczółkach zostały przyjęte - czy coś się z tym dzieje, na jakim jest etapie?
4. Radny J.Juchniewicz zgłosił, iż fragment placu zabaw na końcu szlaku cysterskiego jest
nieogrodzony i rodzice boją się o bezpieczeństwo swoich dzieci.
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6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Pani Wójt odpowiedziała:
- w kwestii kursów autobusu - z miejscowości Ulkowy - dawnego II, uczniowie wyjeżdżają
o godz. 6:55, a młodsze, tj. oddziały 0-3 - o godz.7:03, natomiast z Ulkowy tzw.I, maluchy
i pozostałe dzieci wyjeżdżąją o godz.7:07. Trudno zmienić kierunek ruchu i tak ustalić
grafik, aby było sprawiedliwie i każdy był zadowolony. Niestety nie ma innej opcji. W
szkole dzieci mają do dyspozycji świetlicę - gdy dziecko ma nauczanie indywidualne,
organizuje się je w tym czasie. Kursują 3 autobusy, a należy pamiętać, że obowiązek
dowożenia dzieci mamy powyżej 3 km - dla uczniów szkoły podstawowej i powyżej 4 km
dla gimnazjalistów. Obecny rozkład jazdy to efekt czterech spotkań z przewoźnikiem,
uwzględniający także warunki zimowe. Aby zadowolić wszystkich rodziców musielibyśmy
włączyć jeszcze jeden bus, a to wiąże się z dużymi kosztami. Rocznie koszt dowożenia
uczniów do szkół to kwota ok.408 tys. zł.
Radny M.Urbanek zapytał, czy obecny rozkład jazdy różni się od ubiegłorocznego?
Pani J.Przyłucka odpowiedziała, że tak, ponieważ zajęcia w Publicznym Gimnazjum od
bieżącego roku szkolnego rozpoczynają się o godz.7:30.
Radny J.Juchniewicz powiedział, że dla uczniów z Ulkowych autobus szkolny jest jedynym środkiem transportu, bo dzieci nie mają możliwości skorzystania z innej linii.
Pani J.Przyłucka powiedziała, że sprawa jest trudna do rozwiązania, zwłaszcza, że
oddzielamy dzieci młodsze od starszych.
Pani Wójt powiedziała, że
- w kwestii autodromu - Pani Dyrektor ma znaleźć kogoś do zmierzenia poziomu hałasu.
Z tego obiektu korzysta zorganizowana grupa motocyklistów, której kierownik reaguje na
każdy nasz sygnał. Problemem jest grupa, która jeździ po Pszczółkach poza terenem
autodromu. Aby ograniczyć ich uciążliwość kursują patrole policji, zostaną także zamontowane blokady na drodze.
Radny K.Kutkowski powiedział, że motocykliści wymieniają tłumiki, aby był “lepszy” efekt.
Chodzi o mierzenie poziomu hałasu przy wjeździe na autodrom.
Pani Wójt powiedziała, że to wszystko wymaga czasu. PORD ma przeanalizować rodzaj
roślinności, której posadzenie dookoła obiektu ograniczy hałas.
- uwagi dotyczących oczyszczalni ścieków zostały przekazane wykonawcy i poprosiliśmy
o dodatkowy przegląd. Urządzeniom pomiarowym, znajdującym się pod wiatą, nie przeszkadza deszcz i śnieg, natomiast co do zabezpieczenia klap - został powiadomiony
inspektor nadzoru, który stwierdził, iż zostały wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową. Poprosiliśmy o zrobienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci łańcuszków,
ale wykonawca odmówił ich zamontowania, twierdząc, że mogą sprężynować i zagrozić
bezpieczeństwu osoby, która będzie otwierać klapy. Zostało to odnotowano w protokole.
- w sprawie placu zabaw na końcu szlaku cysterskiego - jest tam celowo zrobione
przejście do ul.Ogrodowej. Zgodnie z regulaminem placów zabaw, dzieci nie wolno
zostawiać samych - rodzice odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2015 rok
Projekt uchwały omówiła p.J.Żbikowska. Powiedziała, że zmiany dotyczą zwiększenia
planu dochodów o kwotę 343.715 zł, planu wydatków - o kwotę 289.015 zł, a także
zmniejszenia w planie przychodów planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiaka i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o kwotę 54.700 zł - na termomodernizację budynku przedszkola. Rozchody nie zmieniają się. Pani Skarbnik omówiła
każdą pozycję, która skutkuje zmianą treści załączników, co szczegółowo zostało
opisane w uzasadnieniu do uchwały.
Radny K.Kutkowski zapytał, jakie kwoty są przeznaczone na remonty ulic? Jaki jest
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kierunek działań?
Pani Wójt odpowiedziała, że mamy zabezpieczone środki na bieżące naprawy oraz
zimowe utrzymanie dróg. Modernizacja dróg jest ujęta w przyszłorocznym budżecie. W
pakiecie uchwał, które będą omawiane, znajdują się projekty dotyczące partnerstwa ze
Starostwem Powiatowym.
Radny K.Kutkowski zapytał, czy zasadnym jest wydawanie środków finansowych na
czyszczenie zbiornika wodnego, jeśli mamy potrzeby w zakresie dróg?
Pani Wójt odpowiedziała, że są to środki z ochrony środowiska, które tylko na ten cel
mogą być wykorzystane.
Radny K.Kutkowski zapytał o kwotę 35 tys. zł przeznaczoą na dotację dla Parafii
w Różynach.
Pani Wójt powiedziała, że to dotacja na prace konserwatorskie przy dwóch konfesjonałach
w kościele. Zarówno kościół w Różynach, jak i konfesjonały są zabytkami wpisanymi do
rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ksiądz Proboszcz czyni starania
o odnowienie tego zabytku i pozyskuje środki z różnych programów, ma też wkład własny,
I dzięki tym działaniom kościół robi się coraz piękniejszy.
Radny Z.Łysik zapytał zasadność wprowadzenia kwoty 6.500 zł na audyt budynku szkoły
w Żelisławkach, skoro jest ona zamknięta.
Pani Wójt odpowiedziała, że w szkole nie ma uczniów, ponieważ uczęszczają one do
Pszczółek, ale chcemy zrobić audyt, bo budynek dalej jest nasz. Szkoła w Żelisławkach
ma szanse uzyskania dofinansowania z projektu ZIT, a jest ono na poziomie 75%.
Budynek jest ogrzewany elektrycznie, wymaga wymiany stolarki oraz zrobienia termomodernizację
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw nie było, wstrzymały się
2 osoby (radni Z.Łysik i K.Kutkowski). Uchwała nr IX/56/15 została podjęta.
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20152022
Projekt uchwały omówiła p.J.Żbikowska. Powiedziała, że zmiana WPF jest konieczna
ze względu na wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć, które kolejno omówiła.
Dodała, że po dokanych zmianach gmina spełnia wszystkie wskaźniki dotyczące zadłużenia, wynikające z ustawy o finansach publicznych.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady 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 IX/57/15 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Różynach
dotacji celowej na prace konserwatorskie
Projekt uchwały omówiła p.O.Laskowska, wyjaśniając, że dotacja dotyczy prac
konserwatorskich przy dwóch zabytkowych konfesjonałach.
Radny K.Kutkowski zapytał, która to dotacja przekazana na kościół w Różynach i jakie
kwoty zostały już przekazane? Była mowa o wkładzie własnym, którego tutaj nie widać.
Pani O.Laskowska odpowiedziała, że dotacje udzielamy od 2006 r. co dwa lata. Ksiądz
pozyskał już środki z Urzędu Marszałkowskiego, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz ze środków
unijnych.
Radny K.Kutkowski zapytał, czy gmina może udzielić dotacji w tak dużym zakresie?
Pani O.Laskowska odpowiedziała twierdząco.
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Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodnicząca Rady 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 IX/58/15 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy do zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
Projekt uchwały omówiła p.D.Gromadzka. Powiedziała, że przed przystąpieniem do
wyboru ławników Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe
Rada Gminy ma ustawowy obowiązek zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji
informacji o kandydatach na ławników. Uchwała upoważnia Przewodniczącą Rady do
złożenia wniosku w tej sprawie.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady 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 IX/59/15 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
Przewodnicząca Rady powiedziała, że przed przystąpieniem do wyboru ławników
Rada Gminy powołuje zespół, który na sesji przedstawi opinię o zgłoszonych
kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych
w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. Podczas wspólnego posiedzenia
Komisji ustalono skład zespołu, który został wpisany do projektu uchwały. Osoby te
potwierdziły gotowość do pracy w zespole opiniującym kandydatów na ławników.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady 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 IX/60/15 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/319/14 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie statutu
instytucji kultury działającej pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach
Projekt uchwały omówiła p.Renata Ziółek - Dyrektor GBP. Powiedziała, że planowane
jest uruchomienie dodatkowego - trzeciego punktu bibliotecznego w miejscowości
Kleszczewko, w związku z czym konieczne jest wprowadzenie tej informacji do statutu
biblioteki.
Pani Wójt zaproponowała, aby w każdej świetlicy otworzyć punkt biblioteczny, zatem
wpisać do uchwały pozostałe sołectwa i sukcesywne otwierać punkty.
Radca prawny p.W.Rybak zaproponował zapis: „Gminna Biblioteka może prowadzić
punkty biblioteczne”.
Pani J.Przyłucka zasugerowała pozostawienie zapisu przygotowanego przez Panią
dyrektor, natomiast w przyszłości zastanowienie się nad ogólnym zapisem.
Ponieważ do projektu uchwały nie było innych uwag, ani pytań, Przewodnicząca Rady
zarządziła głosowanie nad projektem w brzmieniu przygotowanym przez Panią dyrektor
GBP. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych. Wynik
głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw nie było, wstrzymała się 1 osoba (radna
A.Niedźwiecka-Hirsz). Uchwała nr IX/61/15 została podjęta.
7) w sprawie Statutu Gminy Pszczółki
Projekt uchwały przedstawił p.M.Urbanek - Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia,
Opieki Społecznej, Kultury i Sportu, jednocześnie Przewodniczący Komisji Statutowej
powołanej przez Radę Gminy w dniu 24 lutego 2015 r. Powiedział, że obowiązujący od
2003 r. Statut Gminy Pszczółki został szczegółowo przeanalizowany, a zaproponowane
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zmiany - omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 25 sierpnia br. Wyjaśnił, że
zostały uregulowane kwestie wspólnych posiedzeń Komisji, doprecyzowane zapisy,
zmieniony szyk niektórych zdań i dokument zaktualizowany pod kątem obowiązujących
przepisów.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady 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 IX/62/15 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie zaliczenia ulic Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Wincentego
Witosa i Elizy Orzeszkowej w Pszczółkach oraz drogi dz. nr 39 w Żelisławkach do kategorii
dróg gminnych
Pani O.Laskowska wyjaśniła, że zaliczenie dróg do kategorii gminnych następuje
w drodze uchwały Rady Gminy po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu. Wymienione drogi
wewnętrzne stanowią własność gminy. Zarząd Powiatu wydał w tej sprawie pozytywną
opinię. Nadanie wymieniony drogom kategorii gminnych pozwoli nam na ubieganie się
o środki ze „schetynówki” na ich modernizację.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady 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
IX/63/15 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie przystąpienia z Powiatem Gdańskim do realizacji zadania pn. „Przebudowa
ul.Mickiewicza i Sienkiewicza w Pszczółkach”
Pani Wójt powiedziała, że uchwała jest potrzebna do złożenia wniosku o dofinansowanie przebudowy wymienionych ulic z Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej, jeśli zostanie ogłoszony konkurs.
Pani O.Laskowska powiedziała, że Powiat przeznacza na to zadanie 100 tys. zł.
Partnerstwo daje nam dodatkowe punkty, ponieważ kryteria są dla nas mało korzystne.
Radny Z.Łysik zapytał, czy w uchwale nie została opuszczona ul.Stefana Żeromskiego?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie, ponieważ na ulice Mickiewicza i Sienkiewicza mamy
dokumentację. Maksymalna wartość dofinansowania z tego programu wynosi 3 miliony zł.
Boczne ulice zrobimy ze środków własnych.
Ponieważ do projektu uchwały nie było innych pytań, Przewodnicząca Rady 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 IX/64/15 została podjęta jednogłośnie.
10) w sprawie przystąpienia z Powiatem Gdańskim do realizacji zadania pn. „Poprawa
bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych
na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 r.”
Pani O.Laskowska powiedziała, że to kolejne zadanie, które będziemy realizować
w ramach „schetynówki”, ale tym razem Gmina Pszczółki jest partnerem dla Powiatu.
Zakres obejmuje wykonanie przebudowy ul.Pomorskiej w Pszczółkach - remont
nawierzchni asfaltowej wraz z wjazdami na posesje. Wartość zadani wynosi ok.750 tys zł,
a nasz udział - do kwoty 250 tys. zł.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady 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
IX/65/15 została podjęta jednogłośnie.
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11) w sprawie wydzierżawienia działki nr 361/16 w Pszczółkach
Pani A.Szymecka-Jocz wyjaśniła, że chodzi o działkę w centrum Pszczółek, na której
obecnie mieści się zakład fryzjersko-kosmetyczny. Ostatnia umowa dzierżawy, zawarta
w 2013 r., kończy się 31 grudnia br. Proponuje się kontynuację dzierżawy, na co
wymagana jest zgoda Rady Gminy, wyrażona w formie uchwały.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady 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
IX/66/15 została podjęta jednogłośnie.
12) w sprawie sprzedaży działek nr 517/4, 517/5, 517/6, 517/7 w Pszczółkach
Pani A.Szymecka-Jocz powiedziała, że wymienione działki przecinają nieruchomości
przy ul.Krótkiej w Pszczółkach i dawniej stanowiły rów melioracyjny, który został zasypany.
Obecnie są one użytkowane przez właścicieli nieruchomości, przez które przebiegają, stąd
proponuje się sprzedaż na ich rzecz.
Pani Wójt dodała, że „robimy czystki” w ewidencji gruntów. Zrobimy wycenę tych działek
i sprzedamy ich użytkownikom.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady 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
IX/67/15 została podjęta jednogłośnie.
13) w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości części działek nr
453/9 i 451 położonych w Pszczółkach
Pani A.Szymecka-Jocz wyjaśniła, że wymienione działki znajdują się w sąsiedztwie
dworca PKP, między ul.Dworcową i Ogrodową. Po wydzieleniu i nieodpłatnym nabyciu od
PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego do tych nieruchomości, planuje się na nich
wykonanie parkingu wraz z drogą dojazdową.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady 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
IX/68/15 została podjęta jednogłośnie.
14) w sprawie wydzierżawienia na okres do 5 lat działek położonych w Skowarczu
i Pszczółkach
Pani A.Szymecka-Jocz powiedziała, że wymienione w uchwale działki dotychczas
były i są dzierżawione pod uprawy rolne. Poprzednia uchwała w tej sprawie była podjęta
w 2010 r. i proponujemy dalszą ich dzierżawę na ten sam cel.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady 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
IX/69/15 została podjęta jednogłośnie.
15) zmieniająca uchwałę nr XIX/223/13 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Skowarcz oraz Pszczółki
Pani O.Laskowska powiedziała, że zmiana uchwały polega na zmianie załącznika nr
2, przedstawiającego granice obszaru objętego projektem planu, i ma na celu wyłączenie
z jego zakresu terenów użytkowanych rolniczo, znajdujących się w bezpośrednim
sąsiedztwie cmentarza oraz oczyszczalni ścieków w Pszczółkach.
Pani Wójt dodała, że wyłączamy ten teren, ponieważ chcemy wykonać drogę z parkin7

giem przy cmentarzu i zamierzamy to zrobić decyzją o warunkach zabudowy.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady 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
IX/70/15 została podjęta jednogłośnie.
16) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna działka nr 201/1)
Pani O.Laskowska powiedziała, że współwłaściciele prywatnej drogi w Różynach
wystąpili z wnioskim o nadanie jej nazwy, proponując „ul. Azaliowa”. Nazwa wkomponowuje się w nazewnictwo ulic znajdujących się w sąsiedztwie.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady 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 IX/71/15 została podjęta jednogłośnie.
17) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (działki nr 61 i 72/1)
Pani O.Laskowska powiedziała, że działki wymienione w tytule uchwały stanowią
własność gminy. Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy wystąpił właściciel sąsiedniej nieruchomości, na której wybudowany jest budynek mieszkalny, proponując nazwę ul. „CICHA”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady 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
IX/72/15 została podjęta jednogłośnie.
18) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem gdańskim
a gminą Pszczółki w sprawie określenia zasad współpracy powiatu i gminy przy udzielaniu
nieodpłatnej pomocy prawnej
Pani J.Przyłucka powiedziała, że od 1 stycznia 2016 r. w chodzi w życie ustawa
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, na mocy której określona grup osób
będzie mogła korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Na terenie naszego powiatu będą
4 takie punkty i dobrze byłoby, aby jeden z nich znajdował się w Pszczółkach. Radca ma
pełnić 4-godzinny dyżur przez pięć dni w tygodniu. Dodała, że w naszym Urzędzie radca
udziela nieodpłatnie porad raz w tygodniu i nie ma wielkiego zainteresowania mieszkańców.
Pani Wójt powiedziała, że do 15 października br. powiat musi zgłosić akces, czy w to
wchodzi. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Po naszej stronie
byłoby zapewnienie pomieszczenia, natomiast wynagrodzenie - po stronie powiatu.
Pani J.Przyłucka dodała, że zakres obowiązków radcy będzie ograniczony - pomoc
w napisaniu wniosku, doradztwo, pokierowanie klienta, natomiast nie będzie reprezentował go przed sądem.
Radna A.Niedźwiecka zapytała, co będzie, jeśli nie wyrazimy na to zgody?
Pani J.Przyłucka odpowiedziała, że nie jesteśmy do niczego zobowiązani, mamy tylko
możliwość utworzenia takiego punktu na naszym terenie.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 10 radnych, przeciw - 2 radnych (Z.Łysik i W.Rek), wstrzymało się
3 radnych (R.Jankowski, M.Grzeszczyk, A.Krzewiński). Uchwała nr IX/73/15 została
podjęta.
Ad.3 Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami
Pani Wójt przekazała szczegółowe informacje na temat zadań zrealizowanych
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w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
Podziękowała za udział w Święcie Miodu Pszczółkowskiego.
Poinformowała, że w dniu 14 listopada br. w Skowarczu odbędzie się uroczystość z okazji
800-lecia tej miejscowości.
Powiedziała, że w dniu 9 października br. o godz.9:00 w Liceum Ogólnokształcącym
w Pruszczu Gd. odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Metropolitalnej.
Poprosiła radnych o wzięcie udziału.
Ad.4 Informacja Przewodniczącej 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. Powiedziała o udziale w uroczystości wręczenia Odznak Honorowych za
Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, przyznawanych przez Ministra Administracji
i Cyfryzacji w dniu 3 września w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Odznaką
została uchonorowana nasza Pani Wójt.
Ad.5 Wolne wnioski i informacje.
1) Pani Wójt przedstawiła koncepcję przebudowy i zagospodarowania budynku w Kolniku
na świetlicę wiejską. Zapytała, czy radni mają jakieś uwagi?
Radny K.Kutkowski zaproponował, aby w obecnym budynku gospodarczym nie robić
stropu, a jeśli zrobić, to pomieszczenia u góry przeznaczyć na zaplecze gospodarcze.
Innych uwag nie było.
2) Radny J.Juchniewicz powiedział, że jesteśmy po uroczystości dożynkowej, podczas
której został zaprezentowany jeden wieniec dożynkowy. Zaproponował, aby w przyszłości
zdopingować do tego pozostałe sołectwa.
Pani Wójt powiedziała, że warto byłoby zastanowić się, czy w ogóle robić dożynki, czy
chcemy zachować tę tradycję, ponieważ rolnicy nie angażują się w ich organizację. Udało
nam się wypracować imprezę związaną z tradycjami pszczelarskimi, podczas której mamy
dużą frekwencję i jesteśmy rozpoznawalni.
Ad.6. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział w sesji
Rady i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady IX sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.16:45
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska
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