PROTOKÓŁ Nr XII/15
XII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 22 grudnia 2015 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
XII sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 15:00 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 protokołów IX, X i XI 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20162022 - referuje p.J.Żbikowska,
4) w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2016 r. - referuje p.J.Żbikowska,
5) w sprawie dotacji na utrzymanie portalu mapowego SIP e-mapa w latach 2016-2017 referuje p.A.Gołkowska,
6) w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 r. - referuje p.H.Kowalska,
7) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na
2016 r. - referuje p.H.Kowalska,
8) w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki referuje p.H.Kowalska,
9) w sprawie taryf za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych - referuje p.A.Staszenko,
10) w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki - referuje p.A.Staszenko,
11) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2016 - referuje p.B.Nowakowska,
12) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 referuje p.B.Nowakowska,
13) w sprawie uchwalenia Strategii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach na lata
2016-2020 - referuje p.R.Ziółek,
14) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie
gminy Pszczółki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania referuje p.J.Przyłucka,
15) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Żelisławkach - referuje p.J.Przyłucka,
16) w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczółki
- referuje p.O.Laskowska,
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17) w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Skowarczu - referuje p.A.Gołkowska,
18) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 261/1, 261/7 i 261/ 12)
- referuje p.O.Laskowska,
19) uchylająca uchwałę nr IX/70/15 z dnia 22 września 2015 r. zmieniającą 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. O.Laskowska.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pszczółki w roku szkolnym 2014/2015 - referuje p.J.Przyłucka.
4. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłaty planistycznej za
okres od 30 października 2014 r. do 15 grudnia 2015 r. - referuje p.O.Laskowska.
5. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2014 r. - przedstawia D.Gromadzka
6. Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami: „Otwieram
XII sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła obecność 14 radnych
(1 nieobecna usprawiedliwiona - radna M.Grzeszczyk), 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. Zapytała, czy są do niego uwagi. 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 protokołów IX, X I XI sesji
Przewodnicząca Rady powiedziała, że protokoły IX, X i XI sesji były wyłożone do
wglądu w kancelarii Rady Gminy i radni nie wnieśli do nich żadnych uwag ani poprawek,
w związku z czym zostają zatwierdzone przy braku sprzeciwu.
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów
1. Radny P.Cichocki powiedział, że ul.Sadowa w Różynach jest w fatalnym stanie. Zapytał,
czy jest szansa na jej wyrównanie.
2. Radny M.Urbanek powiedział, że w ostatnim tygodniu zmienił się opiekun świetlicy
w Różynach - zapytał, czy w związku z tym zmianie ulegnie pracy świetlicy.
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Pani Wójt odpowiedziała:
–
w kwestii drogi - jeśli pogoda pozwoli, to do równania tej i podobnych do niej dróg
przystąpimy jak najszybciej w 2016 r.,
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–

w kwestii świetlicy - jej funkcjonowanie zależy od aktywności mieszkańców. Prowadzone
są dotychczasowe zajęcia, ale jeśli będzie potrzeba ich zmiany lub zwiększenia godzin,
zrobimy to.

Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2015 rok
Projekt uchwały szczegółowo omówiła p.J.Żbikowska. Powiedziała, że zmiany dotyczą
zwiększenia planu dochodów o kwotę 562.437 zł, zmniejszenia planu wydatków o kwotę
137.563 zł, a także zmniejszenia planu przychodów o kwotę 700.000 zł o planowany kredyt.
Rozchody nie zmieniają się.
Radny Z.Łysik zapytał, skąd darowizna w kwocie 10 tys. zł.
Pani Wójt odpowiedziała, że wykonawca gazociągu przekazał darowiznę z przeznaczeniem na drogi.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej 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 XII/77/15 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2015- 2022
Projekt uchwały omówiła p.J.Żbikowska. Powiedziała, że zmiana WPF jest konieczna
ze względu na wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć oraz zmianę wyniku
finansowego (zmniejszenie deficytu budżetu). Szczegółowo omówiła załączniki.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady 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 XII/78/15 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20162022
Projekt uchwały omówiła p.J.Żbikowska. Powiedziała, że w stosunku do projektu
omówionego podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy zostały wprowadzone
autopoprawki, które kolejno omówiła. Następnie odczytała uchwałę Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2015 r., w której
pozytywnie zaopiniowano uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy
Pszczółki na lata 2016-2022.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady 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 XII/79/15 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2016 r.
Projekt uchwały omówiła p.J.Żbikowska. Powiedziała, że szczegółowo został on
przedstawiony podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy. Następnie odczytała
uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24
listopada 2015 r., w której pozytywnie zaopiniowano uchwałę budżetową gminy Pszczółki
na 2016 r. oraz możliwość sfinansowania deficytu budżetowego.
Radny J.Juchniewicz zapytał, czy jest konkretny termin realizacji wodociągu ŻelisławkiRóżyny.
Pani Wójt odpowiedziała, że jeszcze nie. W styczniu zamierzamy ogłosić postępowanie
przetargowe na to zadanie.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodnicząca Rady 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 XII/80/15 została podjęta jednogłośnie.
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5) w sprawie dotacji na utrzymanie portalu mapowego SIP e-mapa w latach 2016-2017
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że chodzi o przekazanie Powiatowi Gdańskiemu środków
finansowych na serwis i aktualizację oprogramowania Systemu Informacji Przestrzennej,
uruchomionego wspólnie z Powiatem w 2012 r.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady 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 XII/81/15 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 r.
Projekt uchwały omówiła p.H.Kowalska. Powiedziała, że proponuje się utrzymanie
stawek podatku na dotychczasowym poziomie, co zostało omówione podczas spotkań
Komisji. Powiedziała, że w § 1 uchwały doszedł punkt 2d o treści wynikającej z ustawy.
Radny Z.Łysik zapytał, czy u nas mamy dużo terenów, o których mowa właśnie w tym
punkcie.
Pani Wójt odpowiedziała, że w ogóle nie mamy takich terenów, a stawka została przywołana
z przepisów.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodnicząca Rady 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 XII/82/15 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na
2016 r.
Projekt uchwały omówiła p.H.Kowalska. Powiedziała, że proponuje się przyjęcie na
2016 r. ceny skupu żyta w kwocie 40 zł za 1dt, jak w roku bieżącym.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady 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 XII/83/15 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki
Projekt uchwały omówiła p.H.Kowalska. Powiedziała, że w przypadku podatku od
środków transportowych również proponuje się utrzymanie stawek na dotychczasowym
poziomie. Wprowadzona w uchwale zmiana dotyczy dostosowania zapisu w załączniku nr
7 do zmienionej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zakresie wysokości stawek
podatku od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia. Do tej pory był ustawowy
podział na „mniej niż 30 miejsc” i liczba „równa i wyższa niż 30 miejsc”, natomiast obecnie
jest „mniej niż 22 miejsca” i liczba „równa lub większa niż 22 miejsca”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady 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 XII/84/15 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie taryf za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych
Pani A.Staszenko przedstawiła stawki, które wynikają z kosztów utrzymania infrastruktury
wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pszczółki. Zgodnie z kalkulacją cena wody wynosi
4,82 zł/1m3, natomiast ścieków - 14,88 zł/1m3. Obecnie za 1m3 wody mieszkańcy płacą
3,20 zł brutto, a za 1 m3 ścieków 4,60 zł. Taryfy za zrzut ścieków przez pojazdy asenizacyjne
zgodnie z kalkulacją wynoszą, w zależności od ich ph, odpowiednio 14,42 zł i 144,20 zł/1m3.
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Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że podczas posiedzenia Komisji radni stwierdzili,
iż jest ogromna różnica w stosunku do obecnie obowiązujących taryf i po analizie kosztów
oraz w wyniku dyskusji zaproponowali następujące wysokości taryf: 3,40 zł brutto/1 m3
wody, 4,90 zł/1 m3 ścieków (w sumie 8,30 zł/1 m3) oraz za zrzut ścieków przez wozy
asenizacyjne, w zależności od ph ścieków, odpowiednio 4,50 zł i 45 zł/1m3. Zapytała, czy
radni podtrzymują te propozycje wysokości taryf. Radni wypowiedzieli się przez głosowanie:
ZA - 13 osób, przeciw - nie było, wstrzymała się 1 osoba (radny Z.Łysik).
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady zarządziła
głosowanie nad całością uchwały z przegłosowanymi wysokościami taryf. Obecnych na sesji
14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 13 radnych,
głosów przeciw - nie było, wstrzymała się 1 osoba (radny Z.Łysik). Uchwała nr XII/85/15
została podjęta.
10) w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki
Projekt uchwały omówiła p.A.Staszenko. Powiedziała, że zasadnicze zmiany
w stosunku do dotychczas obowiązującego regulaminu dotyczą kwartalnego odczytu stanu
wodomierza oraz kwartalnego fakturowania, ponieważ faktury będą wystawiane na miejscu.
Pani Wójt wyjaśniła, że od przyszłego roku w teren pójdzie osoba, która będzie odczytywała
stan wodomierzy i wystawiała fakturę. Absolutnie nie będzie mogła pobierać opłat. Po naszej
stronie zostanie wyjaśnianie ewentualnych niezgodności. Chcemy, aby w każdym
gospodarstwie domowym były zamontowane wodomierze. Informację o nowych zasadach
rozliczania za wodę i ścieki przekażemy mieszkańcom drogą sms, przez ogłoszenia oraz
zamieścimy na stronie internetowej Urzędu.
Radny K.Kutkowski zapytał, czy pomiar będzie realizowała firma zewnętrzna.
Pani Wójt odpowiedziała, że tak. Zlecimy to firmie, której oferta zostanie wybrana
w postępowaniu przetargowym. Następnie zbierzemy uwagi i zrobimy analizę dotyczącą
funkcjonowania tego systemu.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodnicząca Rady 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 XII/86/15 została podjęta jednogłośnie.
11) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2016
12) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
Pani B.Nowakowska powiedziała, że zgodnie z przepisami, gminy realizują zadania
w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na swoim terenie. Ich realizacja odbywa się w oparciu o programy, które
każdego roku są zobowiązane uchwalić rady gmin.
Pani Wójt dodała, że realizacja programów odbywa się z jednej puli pieniędzy, umownie
rozdzielonych na dwa programy. Działania skierowane do dzieci i młodzieży są bardzo
podobne.
Radny Z.Łysik zapytał, czy w bieżącym roku zanotowano przypadek narkomanii.
Pani B.Nowakowska odpowiedziała, że nie otrzymała takiej informacji.
Ponieważ do projektów uchwał nie było innych pytań, Przewodnicząca Rady zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania:
- nad uchwałą dot. GPPiRPA - ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się - nie
było. Uchwała nr XII/87/15 została podjęta jednogłośnie.
- nad uchwałą dot. GPPN - ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.
Uchwała nr XII/88/15 została podjęta jednogłośnie.
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13) w sprawie uchwalenia Strategii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach na lata
2016-2020
Pani R.Ziółek - dyrektor GBP, powiedziała, że Strategia była omawiana podczas
posiedzenia Komisji Oświaty oraz konsultowana z czytelnikami poprzez ankiety. Celem tego
dokumentu jest wypracowanie mechanizmów umożliwiających efektywne wykonywanie
zadań statutowych, a tym samym rozwój biblioteki. Placówka uczestniczy w programie
Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek i posiadanie Strategii warunkuje uzyskanie certyfikatu
Biblioteka+.
Radny Z.Łysik zapytał, jak funkcjonują punkty biblioteczne.
Pani R.Ziółek odpowiedziała, że cieszą się powodzeniem, jest spora frekwencja osób
korzystających z ich oferty.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodnicząca Rady 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 XII/89/15 została podjęta jednogłośnie.
14) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie
gminy Pszczółki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Projekt uchwały omówiła p.J.Przyłucka. Powiedziała, że uchwała w sprawie dotacji dla
niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy została podjęta w 2013 r. Od tego czasu
zmieniły się przepisy i zachodzi konieczność dostosowania zapisów uchwały do aktualnego
stanu prawnego. Merytorycznie nie ma żadnych zmian. Wprowadzony został zapis o kontroli
prawidłowości pobrania dotacji, a usunięty wymóg dostarczenia wykazu uczniów, nr PESEL
i danych adresowych.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady 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 XII/90/15 została podjęta jednogłośnie.
15) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Żelisławkach
Pani J.Przyłucka powiedziała, że jest to uchwała intencyjna i nie pociąga ona skutków
prawnych. Przedstawiła sytuację placówki, w której obecnie nie ma żadnego ucznia, a Pani
Dyrektor realizuje godziny dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Pszczółkach. Ze względu
na sytuację demograficzną dalsze jej utrzymanie nie ma racjonalnych podstaw. Z kolei
warunki nauki w szkole w Pszczółkach, szeroka gama zajęć pozalekcyjnych i możliwość
korzystania z opieki świetlicy sprawiają, że rodzice chętniej tu zapisują swoje dzieci.
Pani Wójt dodała, że podjęcie tej uchwały umożliwi wystąpienie o opinię do Kuratorium
Oświaty.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady 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 XII/91/15 została podjęta jednogłośnie.
16) w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczółki
Pani O.Laskowska wyjaśniła, że jest to dokument strategiczny, wymagany przy
ubieganiu się o środki unijne we wszystkich programach dot. ograniczenia emisji CO2 do
atmosfery. Przedstawiła prezentację multimedialną.
Pani Wójt dodała, że wykonanie tego dokumentu nie jest obowiązkowe, ale bez niego nie
można realizować inwestycji z zakresu ochrony środowiska, np. termomodernizacji, a także
projektów miękkich związanych ze środowiskiem.
Radny Z.Łysik powiedział, że jakiś czas temu wyznaczyliśmy teren pod fotowoltaikę
i zapytał, czy zgłosił się jakiś inwestor.
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Pani Wójt odpowiedziała, że spółka, która chciała w to wejść, wycofała się.
Pan Jan Guszkowski zapytał, czy przewiduje się dofinansowanie gospodarstw indywidulanych, gdy ktoś przejdzie na ogrzewanie gazowe lub elektryczne.
Pani O.Laskowska odpowiedziała, że jeszcze nie zostały uruchomione programy, stąd nie
znamy szczegółów.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodnicząca Rady 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 XII/92/15 została podjęta jednogłośnie.
17) w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Skowarczu
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że chodzi o uregulowanie przebiegu granic gminnych
dróg wewnętrznych - ulicy Modrzewiowej i Polnej. Zamiana gruntu gminnego z prywatnym
właścicielem dotyczy dokładnie takiej samej powierzchni - 0,0397 ha.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady 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 XII/93/15 została podjęta jednogłośnie.
Posiedzenie opuściła radna L.Juchniewicz.
18) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 261/1, 261/7 i 261/12)
Pani O.Laskowska powiedziała, że współwłaściciele prywatnej drogi w Skowarczu
wystąpili z wnioskiem o nadanie jej nazwy proponując „ul.Cedrową”. Nazwa tematycznie
powiązana jest z nazwami sąsiednich ulic.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.
Uchwała nr XII/94/15 została podjęta jednogłośnie.
Na posiedzenie wróciła radna L.Juchniewicz.
19) uchylająca uchwałę nr IX/70/15 z dnia 22 września 2015 r. zmieniającą 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 Wójt wyjaśniła, że chcieliśmy wyłączyć z zakresu planu tereny użytkowane
rolniczo, znajdujące się w sąsiedztwie cmentarza i oczyszczalni ścieków. Ze względu na
brak możliwości prawnych zmiany przeznaczenia terenu objętego wnioskiem, zostaje on
objęty pierwotną uchwałą.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady 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 XII/95/15 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pszczółki w roku szkolnym
2014/2015
Pani J.Przyłucka powiedziała, że obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji
o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z ustawy o systemie oświaty. Omówiła kolejno
każdy punkt tego dokumentu. Informacja na piśmie znajduje się w kancelarii Rady Gminy.
Pytań do przedstawionego zagadnienia nie było.
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Ad. 4 Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłaty planistycznej za
okres od 30 października 2014 r. do 15 grudnia 2015 r.
Informację o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłaty planistycznej przedstawiła
p.O.Laskowska. Informacja na piśmie została złożona do kancelarii Rady Gminy.
Pytań do przedstawionego zagadnienia nie było.
Ad. 5 Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2014 r.
Pani D.Gromadzka odczytała treść informacji o oświadczeniach majątkowych za
2014 r., złożonych przez pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz radnych Rady Gminy Pszczółki.
Ad. 6 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.
Następnie p.Sulisława Borzyszkowska - insp. ds. ochrony środowiska, przedstawiła
prezentację multimedialną dotyczącą realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Pszczółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Raport z realizacji
ww. programu w wersji papierowej znajduje się w kancelarii Rady Gminy.
Uwag do przedstawionego zagadnienia nie było.
Ad.7 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.
Ad.8 Wolne wnioski i informacje.
Przewodnicząca Rady złożyła wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. Do
życzeń dołączyła się Pani Wójt oraz p.Ireneusz Lech - radny Rady Powiatu Gdańskiego,
uczestniczący w sesji.
Ad.9 Zamknięcie obrad
Przewodnicząca Rady Gminy H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział w sesji
Rady i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady XII sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.18:10.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska
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