PROTOKÓŁ Nr XIII/16
XIII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 8 marca 2016 r.,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
XIII 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 w terminie przewidzianym
prawem.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie kworum,
3) zatwierdzenie porządku obrad,
4) przyjęcie protokołu XII 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 2016 r. - referuje p.G.Jabłonka,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2016-2022
referuje p.G.Jabłonka,
3) zmieniająca uchwałę nr XII/84/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych na terenie gminy Pszczółki - referuje p.W.Gołąb,
4) w sprawie opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Pszczółki - referuje p.W.Gołąb,
5) w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki - referuje p.W.Gołąb,
6) w sprawie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r. - referuje p.A.Niedźwiecka-Hirsz,
7) w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach - referuje
p.B.Nowakowska,
8) w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Gminnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Pszczółki - referuje p.J.Przyłucka,
9) w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz Publicznego Gimnazjum, prowadzonych
przez Gminę Pszczółki - referuje p.J.Przyłucka,
10) w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na
dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - referuje p.A.Gołkowska,
11) w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt - referuje p.J.Drzewiecki,
12) w sprawie umowy z Powiatem Gdańskim na realizację przebudowy ul.Mickiewicza
w Pszczółkach - referuje p.H.Brejwo,
13) w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na realizację przebudowy odcinka
ul.Sportowej w Pszczółkach, w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa ul.Sienkiewicza
w Pszczółkach” - referuje p.H.Brejwo,
14) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul.Pomorskiej 35/3
w Kleszczewku - referuje p.A.Gołkowska,
15) w sprawie sprzedaży działki nr 347/2 w Pszczółkach - referuje p.A.Gołkowska,
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16) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Pszczółki dla terenu górniczego „Pszczółki VA”, obejmującego działkę o numerze
ewidencyjnym 364/4, obręb Skowarcz - referuje p.A.Gołkowska,
17) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna działka nr 135/2) - referuje
p.B.Drzewiecka,
18) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 79/6, 79/12 i 79/28) referuje p.B.Drzewiecka,
19) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 344/1 i 345/26) referuje p.B.Drzewiecka,
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki za 2015 r. referuje p.A.Niedźwiecka-Hirsz - Przewodnicząca Komisji.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy
Pszczółki za 2015 r. - referuje p.W.Rek - Przewodniczący Komisji.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury
i Sportu Rady Gminy Pszczółki za 2015 r.- referuje p.M.Urbanek - Przewodniczący
Komisji.
6. Plan pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki na
2016 r. - referuje p.W.Rek.
7. Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy
Pszczółki na 2016 r. - referuje p.M.Urbanek.
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Pszczółki referuje p.B.Sabatowska.
9. Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami.
10. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XIII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami:
„Otwieram XIII 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 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. W punkcie 2 wprowadza się kolejne projekty uchwał:
poz.20 w sprawie zmiany „Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki do roku 2020”,
który zreferuje p.A.Gołkowska,
poz.21 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 24 lutego 2016 r., który zreferuje
p.H.Ostrowska,
poz.22 w sprawie uchylenia uchwały nr X/74/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie
wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Gdańsku, który zreferuje Przewodnicząca Rady.
2

Zapytała czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. Ponieważ żadnych nie
zgłoszono zarządziła głosowanie. Obecnych 14 radnych, wynik głosowania: ZA - 14
radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołu XII sesji
Przewodnicząca Rady H.Ostrowska powiedziała, że protokół XII sesji był
udostępniony 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
Radny P.Cichocki poprosił o informację dot. hali widowiskowo-sportowej w Pszczółkach oraz
placu przy Szkole Podstawowej w Różynach - zapytał, czy można zapoznać się z dokumentacją projektową. Zapytał również, co z naprawą ul.Młyńskiej i Sadowej w Różynach.
Radny M.Urbanek powiedział, że w ostatnim tygodniu zimy mieszkańcy osiedla przy
ul.Łąkowej w Różynach zgłosili uwagi dotyczące odśnieżania ich ulicy - był problem z dojazdem autobusu szkolnego po dzieci.
Radny A.Krzewiński przekazał prośbę mieszkańców Skowarcza o ogrodzenie placu zabaw
przy torach.
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Pani Wójt odpowiedziała:
–
w kwestii budowy hali widowiskowo-sportowej - odbyło się spotkanie z mieszkańcami
bloku sąsiadującego z inwestycją w sprawie ewentualnych uwag. Projektanci złożyli
w Starostwie Powiatowym dokumentację o pozwolenie na budowę, ale została ona
wycofana, ponieważ 2 sąsiadów zmarło i nie ma ustalonych spadkobierców. Projektanci
przeprojektowują dokumentację, aby uciążliwość mieściła się w granicach działki.
–
dokumentacja na wykonanie placu przed szkołą w Różynach znajduje się u dyrektora
szkoły, a prace zostały zaplanowane na okres wakacyjny,
–
przegląd ul.Młyńskiej został ustalony na 14 marca br.,
–
w kwestii odśnieżania ul.Łąkowej - nie ma takiej opcji, aby autobus szkolny nie dojechał
po dzieci, ponieważ jesteśmy w stałym kontakcie z przewoźnikiem, który nie zgłaszał
żadnych utrudnień. Jeśli taka sytuacja wystąpiła, należało natychmiast to do nas zgłosić.
–
w sprawie ogrodzenia placu zabaw - ponieważ urządzenia zabawowe są ustawione
w pewnej odległości od budynków mieszkalnych, planujemy obsadzić część terenu
gęsto krzakami oddzielając go od drogi i torów kolejowych. Poprosiła, aby jeszcze raz
przedyskutować ten temat z mieszkańcami, ponieważ koszt wykonania ogrodzenia jest
duży.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 r.
Projekt uchwały szczegółowo omówiła p.G.Jabłonka - Zastępca Skarbnika. Powiedziała,
że zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.214,00 zł i planu wydatków
o kwotę 856.610,00 zł. Plan przychodów zwiększa się o kwotę 854.396,00 zł - wolne środki
z lat ubiegłych. Rozchody w budżecie nie zmieniają się.
Pani Wójt wprowadziła autopoprawkę w załączniku nr 4 - zadania inwestycyjne, w poz.18
poprzez wykreślenie z nazwy zadania słów „w podwórzu”.
Powiedziała, że ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na wykonanie oświetlenia przy ul.
Rataja, Piłsudskiego i Olchowej w Pszczółkach. Prosimy o wyrażenie zgody na wykonanie
kolejnych dokumentacji - dla Skowarcza i Ulkowych.
Radny M.Urbanek zapytał o tzw. mijanki na ul.Łąkowej w Różynach.
Pani Wójt odpowiedziała, że są tam rowy i jest problem, aby je wykonać. Są zrobione
poszerzenia - zostały wykonane w ubiegłym roku. Dodała, że mamy ogłoszony przetarg na
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równanie dróg.
Powiedziała, że zostało wprowadzona kwota 210 tys. zł na wykonanie ścieżki edukacyjnej
na obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu. Do PROW złożyliśmy
wniosek na wartość 1.850 tys. zł. Dofinansowanie miało być na poziomie 80%, zmniejszono
je do 75%, co przekłada się na wzrost naszego udziału do kwoty 580 tys. zł.
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 XII/96/16 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2016-2022
Projekt uchwały omówiła p.G.Jabłonka. Powiedziała, że zmiana WPF jest konieczna
ze względu na wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć oraz zmianę wyniku
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 XIII/97/16 została podjęta jednogłośnie.
3) zmieniająca uchwałę nr XII/84/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych na terenie gminy Pszczółki
Pani W.Gołąb wyjaśniła, że zmiana uchwały dotyczy doprecyzowania zapisu w załączniku nr 7, określającego stawki podatku od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia, uzupełniając go treścią „poza miejscem kierowcy”.
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 XIII/98/16 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Pszczółki
Projekt uchwały omówiła p.W.Gołąb. Wyjaśniła definicję opłaty prolongacyjnej oraz
sposób jej naliczania.
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 XIII/99/16 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
Pani W.Gołąb wyjaśniła, że uchwała zostaje zmieniona, ponieważ w Sołectwie Różyny
Pani Sołtys zrezygnowała z pełnienia tej funkcji oraz funkcji inkasenta. W związku z tym, iż
uchwała stanowi prawo miejscowe, został opracowany jej tekst jednolity.
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 XIII/100/16 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej przedstawiła p.A.Niedźwiecka-Hirsz.
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 XIII/101/16 została podjęta jednogłośnie.
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7) w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
Pani B.Nowakowska - Kierownik GOPS, wyjaśniła, że zmiana Statutu wynika z wprowadzenia do tego dokumentu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
- programu „Rodzina 500+”.
Radny Z.Łysik zapytał o szacunkową liczbę dzieci z naszej gminy, które będą objęte tym
programem.
Pani B.Nowakowska odpowiedziała, że mamy zameldowanych 1.946 dzieci w wieku do lat
18, a po odliczeniu nieuprawnionych pozostanie ok.1.000.
Ponieważ więcej pytań nie było, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad
projektem uchwały. 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 XIII/102/16 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Gminnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Pszczółki
Projekt uchwały przedstawiła p.J.Przyłucka. Powiedziała, że w przypadku większej
liczby kandydatów niż liczba miejsc w pierwszym etapie rekrutacji do wymienionych
placówek brane są pod uwagę kryteria ustawowe. Gdy wyniki są równorzędne lub jeśli po
zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami,
rada gminy jest upoważniona do określenia kryteriów i ich wagi, które będą brane pod uwagę
na drugim etapie.
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 XIII/103/16 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz Publicznego Gimnazjum, prowadzonych
przez Gminę Pszczółki
Pani J.Przyłucka wyjaśniła, że kryteria rekrutacyjne będą miały zastosowanie, gdy
placówki oświatowe na terenie naszej gminy będą dysponowały wolnymi miejscami.
Powiedziała, że w załączniku nr 2 w punkcie 1 kol. 2 tabeli zostaje wprowadzona
autopoprawka o treści: „w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona
jest rekrutacja”.
Radny Z.Łysik zapytał, jaki jest procent uczniów spoza obwodu.
Pani J.Przyłucka odpowiedziała, że są to pojedyncze przypadki. Bywa, że nie ma żadnego
ucznia spoza obwodu, ale mamy obowiązek posiadania uchwały w tej sprawie.
Ponieważ nie było więcej pytań, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad
projektem uchwały. 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 XIII/104/16 została podjęta jednogłośnie.
10) w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na
dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że dotychczasowa uchwała, podjęta przez Radę Gminy
w październiku 2011 r., umożliwiała udzielanie mieszkańcom gminy dofinansowania
z przeznaczeniem na usuwanie odpadów zawierających azbest. Obecna rozszerza zakres
i daje również możliwość udzielania dotacji celowych na wymianę kotłów opalanych węglem
i koksem na piece gazowe.
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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 XIII/105/16 została podjęta jednogłośnie.
Posiedzenie opuściła radna K.Cieślewicz.
11) w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt
Projekt uchwały przedstawił p.J.Drzewiecki. Powiedział, że Rada Gminy ma ustawowy
obowiązek każdego roku określić w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi. W związku z pytaniem o liczbę i koszt działań związanych z realizacją
programu w 2015 r., które zadano na posiedzeniu Komisji Gospodarczej powiedział, że
wartość usług dotyczących zwierząt powypadkowych - 10 psów, 5 kotów, 7 saren i 5 innych
zwierząt, wyniosła 10.697 zł. Przeprowadzono też jedno uśpienie ślepego miotu - koszt
usługi 108 zł oraz przekazano 6 bezpańskich psów do schroniska - koszt.12 tys. zł.
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 XIII/106/16 została podjęta jednogłośnie.
Na posiedzenie wróciła radna K.Cieślewicz.
12) w sprawie umowy z Powiatem Gdańskim na realizację przebudowy ul.Mickiewicza
w Pszczółkach
Pani Wójt wyjaśniła, że na przebudowę ul.Mickiewicza nie dostaliśmy środków z tzw.
„schetynówki”, ale istnieje możliwość pozyskania pieniędzy z budżetu Powiatu Gdańskiego
w wysokości 100 tys. zł.
Radny M.Urbanek zapytał, co było powodem, że nie dostaliśmy dofinansowania.
Pani Wójt odpowiedziała, że w trakcie składania wniosków zmieniono kryteria.
Odwoływaliśmy się w tej sprawie, ale bezskutecznie. Nasz wniosek znajdował się na 28
miejscu, a zakwalifikowanych zostało 20 wniosków.
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 XIII/107/16 została podjęta jednogłośnie.
13) w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na realizację przebudowy odcinka
ul.Sportowej w Pszczółkach, w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa ul.Sienkiewicza
w Pszczółkach”
Projekt uchwały przedstawiła Pani Wójt. Powiedziała, że przygotowaliśmy wniosek do
PROW, ale na realizację zadania musi być partnerstwo z inną jednostką samorządu
terytorialnego, stąd porozumienie z Powiatem Gdańskim. Planujemy wykonanie wysepki
spowalniającej pomiędzy ul. Miodową, Sportową i H.Sienkiewicza oraz poszerzenie jezdni
o pas ruchu dla rowerzystów pomiędzy ul.Sienkiewicza a ścieżką rowerową.
Inwestycja zapewni alternatywny dojazd do stadionu sportowego. Powstaną też nowe
miejsca pracy, ponieważ znaleźliśmy przedsiębiorcę, który przy ul.Sienkiewicza planuje
wybudowanie magazynu na rowery i części rowerowe, zatrudniając pięć osób. Firma ABAX
zrobi na całej długości drogi pasywną infrastrukturę szerokopasmową.
Radny Z.Łysik zapytał wysokość udziału Powiatu w realizacji tego zadania.
Pani Wójt odpowiedziała, że jest ona nieduża, ale chodzi o fizyczne wykonanie tego.
Dokumentację na przebudowę ul.Sienkiewicza posiadamy.
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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 XIII/108/16 została podjęta jednogłośnie.
14) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul.Pomorskiej 35/3
w Kleszczewku
Projekt uchwały przedstawiła p.A.Gołkowska. Wyjaśniła, że w budynku tym jeden
lokal jest własnością Gminy, a reszta - osób prywatnych, w związku z czym zasadna jest
jego sprzedaż.
Pani Wójt dodała, że wycena mieszkania zostanie dopiero zrobiona.
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 XIII/109/16 została podjęta jednogłośnie.
15) w sprawie sprzedaży działki nr 347/2 w Pszczółkach
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że zgodnie z ewidencją gruntów działka stanowi drogę
gminną bez wyjazdu na drogę krajową nr 91. Użytkowana jest przez właściciela
sąsiadujących działek, który złożył wniosek o jej nabycie. Cena zostanie określona przez
rzeczoznawcę.
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 XIII/110/16 została podjęta jednogłośnie.
16) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Pszczółki dla terenu górniczego „Pszczółki VA”, obejmującego działkę o numerze
ewidencyjnym 364/4, obręb Skowarcz
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że miejscowy plan dotyczy terenu naszej żwirowni. Celem
planu jest uaktualnienie i doprecyzowanie zapisów dotyczących przeznaczenia tego terenu.
Kierunek zagospodarowania jest zgodny z wnioskami mieszkańców Ostrowitego oraz tej
części Pszczółek. Miejscowy plan przeszedł pełną procedurę wynikającą z ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
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 XIII/111/16 została podjęta jednogłośnie.
17) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna działka nr 135/2)
Pani B.Drzewiecka powiedziała, że współwłaściciele prywatnej drogi w Różynach
zwrócili się z wnioskiem o nadanie jej nazwy, proponując „ul. Jesionowa”. W sąsiedztwie
położone są ulice Orzechowa i Klonowa.
Radna M.Bartkowska powiedziała, że było ustalenie, iż nie będą powtarzane nazwy ulic
występujące już na terenie gminy, a drogę o takiej nazwie już mamy.
Pani Wójt odpowiedziała, że jest to droga prywatna i mieszkańcy wnioskują o taką jej nazwę.
Ponieważ do projektu uchwały nie było innych uwag, ani pytań, Przewodnicząca Rady
zarządziła głosowanie. 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 XIII/112/16 została podjęta.
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18) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 79/6, 79/12 i 79/28)
Pani B.Drzewiecka powiedziała, że współwłaściciele prywatnych działek w Skowarczu, stanowiących drogę zwrócili się z wnioskiem o nadanie nazwy, proponując „ul.
Szafranowa”. Droga bezpośrednio łączy się z ul. Łąkową.
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 XIII/113/16 została podjęta jednogłośnie.
19) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 344/1 i 345/26)
Pani B.Drzewiecka powiedziała, że kolejny wniosek o nadanie nazwy drodze
stanowiącej prywatne działki złożyli ich współwłaściciele, proponując nazwę „ul. Miedziana”.
Droga łączy się z ul. Żuławską, a niedaleko znajduje się ul. Złota.
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 - 13 radnych, głosów przeciw nie było, wstrzymała się 1 osoba (radny
Z.Łysik). Uchwała nr XIII/114/16 została podjęta.
20) w sprawie zmiany „Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki do roku 2020”
Pani Wójt powiedziała, że zamierzamy złożyć projekt o dofinansowanie realizacji
przebudowy budynku komunalnego w Kolniku na świetlicę i konieczne jest uwzględnienie
tego zadania w Strategii.
Radny K.Kutkowski zapytał, czy wpisanie tego zadania w Strategii obliguje nas do jego
wykonania w terminie do 2020 r.
Pani Wójt odpowiedziała, że nie.
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 XIII/115/16 została podjęta jednogłośnie.
Posiedzenie opuścił radny Z.Łysik.
21) w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 24 lutego 2016 r.
Pani H.Ostrowska przedstawiła treść pisma skierowanego do Rady Gminy, w sprawie
wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości części budynku mieszkalnego,
w której jest prowadzona działalność żłobka.
Pani J.Przyłucka dodała, że żłobek ma 15 miejsc, obecnie jest w nim 11 dzieci. Właścicielem
obiektu są Państwo, którzy złożyli wniosek, ale wynajmują go podmiotowi, który prowadzi
żłobek.
Radny M.Urbanek zapytał, o jaką kwotę chodzi.
Pani J.Przyłucka odpowiedziała, że nie możemy podać takich danych, ale stawki podatku
są dostępne i można oszacować rząd wielkości.
Ponieważ do projektu uchwały nie było innych 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 XIII/116/16 została podjęta jednogłośnie.
22) w sprawie uchylenia uchwały nr X/74/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru
ławnika do Sądu Okręgowego w Gdańsku
Projekt uchwały przedstawiła p.Halina Ostrowska. Powiedziała, że uchwała nie została
skonsumowana, więc uchylamy ją, żeby nie była w obiegu prawnym.
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Radny M.Urbanek zapytał, dlaczego informacja o uchyleniu uchwały ma być przekazana
p.Szulc.
Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że p.Szulc złożyła w tej sprawie pismo.
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 XIII/117/16 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki za 2015
r. - przedstawiła p.A.Niedźwiecka-Hirsz - Przewodnicząca Komisji.
Pytań i uwag nie było.
Ad.4 Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady
Gminy Pszczółki za 2015 r. przedstawił p.W.Rek - Przewodniczący Komisji.
Pytań i uwag nie było.
Ad.5 Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej,
Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki za 2015 r.- referuje p.M.Urbanek Przewodniczący Komisji.
Ad.6 Plan pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki na
2016 r. przedstawił p.W.Rek - Przewodniczący Komisji. Dokument stanowi załącznik nr 1
do protokołu.
Pytań i uwag nie było.
Ad.7 Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady
Gminy Pszczółki na 2016 r. przedstawił p.M.Urbanek - Przewodniczący Komisji.
Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Pytań i uwag nie było.
Ad.8 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę
Pszczółki
Sprawozdanie przedstawiła p.B.Sabatowska - inspektor ds. płac. Powiedziała, że
wysokość wynagrodzenia nauczycieli uzależniona jest m.in. od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji i wymiaru zajęć obowiązkowych. Średnie wynagrodzenie
nauczycieli stanowi określony procent kwoty bazowej, ogłaszanej każdego roku w ustawie
budżetowej. W 2015 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli kontraktowych, stażystów oraz
dyplomowanych w naszej gminie było powyżej wymaganego minimum, natomiast
mianowanych - poniżej, dlatego tej grupie zostały wypłacone jednorazowe dodatki
uzupełniające w łącznej kwocie 40.534 zł.
Do przedstawionego sprawozdania nie było pytań ani uwag.
Ad.9 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.
Powiedziała również o wyborze nowego sołtysa w Różynach, którym został p.Ryszard
Pstrągowski oraz o zmianie systemu odczytu wodomierzy na terenie naszej gminy.
Ad.10 Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w
okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady Gminy
Pani H.Ostrowska przekazała zaproszenie na VII Powiatowy Turniej Kół Gospodyń
Wiejskich, który odbędzie się 19 marca br. w Trąbkach Wielkich. Powiedziała też, że
uczestniczyła w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pszczółkach.
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Ad.11 Wolne wnioski i informacje
Nie było.
Ad.12 Zamknięcie obrad
Przewodnicząca Rady Gminy H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział w sesji
Rady i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady XIII sesji Rady Gminy Pszczółki”.

Sesja zakończyła się o godz.17:20.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska
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