PROTOKÓŁ Nr XVI/16
XVI sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 10 czerwca 2016 r.,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
XVI 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 wraz z projektami uchwał i ich uzasadnieniem w terminie
przewidzianym prawem.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

otwarcie sesji,
stwierdzenie kworum,
zatwierdzenie porządku obrad,
przyjęcie protokołu XV sesji,
interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2015 r., ocena jego realizacji
i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu - przedstawia
p.J.Żbikowska - Skarbnik Gminy
3. Sprawozdanie finansowe gminy Pszczółki za 2015 r. - przedstawia p.J.Żbikowska
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2015 r. - przedstawia p.H.Ostrowska - Przewodnicząca Rady Gminy Pszczółki
5. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pszczółki na dzień 31.12.2015 r. przedstawia p.A.Gołkowska
6. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Pszczółki - przedstawia p.A.Niedźwiecka-Hirsz
7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki - przedstawia
p.A.Niedźwiecka-Hirsz
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki - przedstawia
p.H.Ostrowska
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 r. - referuje p.J.Żbikowska,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2016-2022
referuje p.J.Żbikowska,
3) w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Pszczółki publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - referuje p.J.Przyłucka,
4) w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic
i obwodów w gminie Pszczółki - referuje p.J.Przyłucka,
5) w sprawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn.”Aktywni-SamodzielniKreatywni w powiecie gdańskim” - referuje p.B.Nowakowska,
6) zmieniająca uchwałę nr XXXII/341/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Gminy Pszczółki - referuje p.H.Ostrowska,
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7) zmieniająca uchwałę nr XII/86/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w
gminie Pszczółki - referuje p.A.Staszenko,
8) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatne działki nr 145/36 i 145/9) - referuje
p.B.Drzewiecka.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XVI sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami:
„Otwieram XVI sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała wszystkich przybyłych na
posiedzenie.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła obecność 12 radnych
(3 nieobecnych - radni M.Grzeszczyk, W.Rek, P.Cichocki), 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 radni. W punkcie 9 porządku wprowadza się kolejne projekty uchwał:
poz.9 w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
poz.10 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych
oraz ich zagospodarowania,
poz.11 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
poz.12 w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz w punkcie 10 wprowadza się Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy
Pszczółki za 2015 r.
Dotychczasowe punkty 10-11 przyjmują odpowiednio numery 11-12.
Pani Wójt wyjaśniła, że w czterech projektach uchwał, które zostały wprowadzone do
porządku sesji, nie ma żadnej zmiany merytorycznej w stosunku do uchwał dotychczas
obowiązujących. Zmieniła się ustawa, na podstawie której zostały podjęte (dotychczasowa
traci moc z dniem 31 lipca br.), w związku z czym w podstawie prawnej została przywołany
nowy Dziennik Ustaw.
Przewodnicząca Rady zapytała czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Ponieważ żadnych nie zgłoszono zarządziła głosowanie. Obecnych 12 radnych, wynik
głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad
został przyjęty jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołu XV sesji
Przewodnicząca Rady H.Ostrowska powiedziała, że protokół XV 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 M.Urbanek przekazał prośbę mieszkańców korzystających z przystanków autobusowych na terenie gminy, aby w okresie letnim zakonserwować wiaty, ponieważ miejscami
pojawiła się rdza.
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6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Pani Wójt odpowiedziała, że zrobimy przegląd wszystkich przystanków autobusowych
i naprawimy je.
Ad.2 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2015 r., ocena jego realizacji
i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu
Pani Wójt powiedziała, że zostanie przedstawiona prezentacja multimedialna, która
obrazuje realizację budżetu w 2015 r. w stosunku do roku 2014 oraz pokazuje realizację
inwestycji, a także zorganizowane na terenie gminy uroczystości i wydarzenia kulturalne.
Prezentacja obejmuje także sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy za 2015 r.
Poprosiła Pana Władysława Jankowa o przedstawienie prezentacji.
W związku z tym, że w minionym roku została wykonana dokumentacja projektowa na
zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach, Pani Wójt pokazała radnym plan
inwestycji i podała szczegóły dotyczące jej realizacji.
Pani p.J.Żbikowska uzupełniła informacje nt. wykonania budżetu, przekazane podczas
prezentacji. Sprawozdanie szczegółowo zostało omówione na wspólnym posiedzeniu
Komisji Rady Gminy w dniu 17 maja br. Następnie odczytała treść uchwały składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2016 r., w
której pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie gminy Pszczółki z realizacji budżetu za 2015
rok.
Uwag do omówionego zagadnienia nie było.
Ad.3 Sprawozdanie finansowe gminy Pszczółki za 2015 r.
Sprawozdanie przedstawiła p.J.Żbikowska. Powiedziała, że składa się ono z czterech
elementów: - bilansu z wykonania budżetu gminy Pszczółki,
- bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- rachunku zysków i strat jednostki,
- zestawienia zmian w funduszu jednostki,
sporządzonych na dzień 31 grudnia 2015 r.
Sprawozdanie to również było szczegółowo omówione podczas wspólnego posiedzenia
Komisji w dniu 17 maja br.
Uwag do omówionego zagadnienia nie było.
Ad.4 Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za
2015 r. i zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 12 radnych, ustawowy skład Rady Gminy
- 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr XVI/132/16 została podjęta jednogłośnie.
Ad.5 Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pszczółki na dzień 31.12.2015 r.
przedstawiła p.A.Gołkowska.
Pytań do omówionego zagadnienia nie było.
Ad.6 Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Pszczółki
Pani A.Niedźwiecka-Hirsz odczytała treść wniosku w dniu 17 maja 2016 r., skierowanego do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pszczółki z tytułu
wykonania budżetu gminy w 2015 r. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła sprawozdanie
z wykonania budżetu w 2015 r. i złożyła wniosek o udzielenie Wójtowi absolutorium.
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Ad.7 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki
Pani A.Niedźwiecka-Hirsz odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 czerwca 2016 r., w której pozytywnie zaopiniowano
wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pszczółki z tytułu
wykonania budżetu za 2015 r.
Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki
Pani H.Ostrowska powiedziała, że Rada Gminy zapoznała się ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do podjęcia decyzji w sprawie absolutorium dla Wójta. Ponieważ
decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały, przedstawiła projekt dokumentu
i zarządziła głosowanie nad uchwałą o udzielenie absolutorium dla Pani Wójt z tytułu
wykonania budżetu za 2015 r. Obecnych na sesji 12 radnych, ustawowy skład Rady Gminy
- 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr XVI/133/16 została podjęta jednogłośnie.
Rada Gminy pogratulowała Pani Wójt kolejnego absolutorium.
Ad.9 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 r.
Pani J.Żbikowska powiedziała, że projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie
o kwotę 179.000 zł planu dochodów oraz zwiększenie o kwotę 484.800 zł planu wydatków.
Plan rozchodów zmniejsza się o 305.800 zł w związku z umorzeniem pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Szczegółowo
omówiła wszystkie zmiany.
Radny M.Urbanek zapytał o przebudowę ul.Sadowej w Różynach - jaki zakres prac i termin
realizacji.
Pani Wójt odpowiedziała, że planowane jest wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej.
W kwestii terminu - jest przygotowany do ogłoszenia przetarg.
Radny M.Urbanek zapytał o kwotę 40 tys. zł na zakup samochodu - czy będzie ona
wystarczająca.
Pani Wójt odpowiedziała, że chcemy kupić używany samochód, którym będzie możliwe
przewożenia sprzętu pracowników gospodarczych. Mamy już upatrzony samochód, którego
zakup mieści się w tej kwocie.
Radny M.Urbanek zapytał o zwiększenie o kwotę 24 tys. zł środków na dowożenie uczniów
do szkół - czy zwiększyła się liczba dowożonych uczniów.
Pani J.Przyłucka wyjaśniła, że doszły nam punkty, do których dowożone są dzieci niepełnosprawne. Czasami w to samo miejsce przewoźnik jeździ kilka razy, ponieważ zajęcia
odbywają się w różnych godzinach.
W związku z tym, że do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodnicząca Rady
Gminy zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 12 radnych, ustawowy skład Rady Gminy
- 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr XVI/134/16 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2016-2022
Projekt uchwały przedstawiła p.J.Żbikowska. Powiedziała, że jej podjęcie jest konieczne
ze względu na zmianę wyniku finansowego i wprowadzone zmiany w zakresie
przedsięwzięć.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 12 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVI/135/16 została podjęta jednogłośnie.
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3) w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Pszczółki publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
4) w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic
i obwodów w gminie Pszczółki
Pani p.J.Przyłucka wyjaśniła, że uchwały są następstwem likwidacji Szkoły Podstawowej w Żelisławkach. Po likwidacji placówki konieczne jest zaktualizowanie planu sieci
publicznych przedszkoli i szkół, prowadzonych przez Gminę Pszczółki oraz ich granic
i obwodów.
Ponieważ do projektów uchwał nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 12 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych.
Wynik głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę
Pszczółki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr XVI/136/16
została podjęta jednogłośnie.
Wynik głosowania nad uchwałą w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych
i gimnazjum oraz granic i obwodów w gminie Pszczółki: ZA - 12 radnych, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr XVI/137/16 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn.”Aktywni-SamodzielniKreatywni w powiecie gdańskim”
Projekt uchwały przedstawiła p.J.Przyłucka. Powiedziała, że ma ona charakter
intencyjny - wyrażenie woli do przystąpienia do realizacji projektu i upoważnienie Wójta do
podejmowania działań zmierzających do jego realizacji. Nasz udział ma być bezfinansowy
- udostępnimy salę, a pracownicy GOPS będą przyjmowali zgłoszenia.
Pani Wójt powiedziała, że celem projektu jest aktywizacja osób dotkniętych ubóstwem
i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Liderem jest Stowarzyszenie „Podaj rękę”, które
zaprosiło do współpracy gminy z terenu powiatu gdańskiego.
Radny K.Kutkowski zapytał, ilu mieszkańców naszej gminy weźmie udział w tym projekcie.
Pani Wójt odpowiedziała, że tego nie wiemy - wszystkich miejsc jest 197. Na razie nie mamy
wiedzy, jaka jest dolna granica liczby uczestników.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 12 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVI/138/16 została podjęta jednogłośnie.
6) zmieniająca uchwałę nr XXXII/341/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Gminy Pszczółki
Pani H.Ostrowska powiedziała, że do Rady Gminy wpłynęło pismo podpisane przez
pięciu członków Młodzieżowej Rady Gminy z prośbą o wprowadzenie zmian w statucie,
które umożliwią jej sprawne funkcjonowanie.
Pani J.Przyłucka odczytała zmiany wprowadzone do dokumentu.
Radny Z.Łysik zapytał, czy MRG podjęła jakieś uchwały.
Przewodnicząca M.R.G. odpowiedziała, że nigdy nie było kworum.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 12 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVI/139/16 została podjęta jednogłośnie.
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7) zmieniająca uchwałę nr XII/86/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
w gminie Pszczółki
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że powodem zmiany Regulaminu jest wprowadzenie
terminu „wodomierz” na określenie urządzenia do pomiaru zużytej wody, obok terminu
„urządzenie pomiarowe”, jako urządzenie służące do pomiaru odebranych ścieków.
Ponadto usunięto powielony zapis dot. upoważnień do wstępu na teren nieruchomości
w celu wykonania czynności konserwacyjnych i kontrolnych.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 12 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVI/140/16 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatne działki nr 145/36 i 145/9)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że właściciele prywatnych działek, stanowiących
drogę wewnętrzną, wystąpili z wnioskiem o nadanie jej nazwy „ul.Jałowcowa”. W sąsiedztwie
znajduje się ul.Sosnowa.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 12 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVI/141/16 została podjęta jednogłośnie.
Posiedzenie opuścił radny A.Krzewiński.
9) w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
10) w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych oraz
ich zagospodarowania,
11) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
12) w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pani A.Gołkowska powiedziała, że uchwały w tej samej sprawie były podjęte
wcześniej przez Radę Gminy i merytorycznie w ich treści nic się nie zmieniło. Ustawa, na
podstawie której zostały podjęte, traci moc z dniem 31 lipca 2016 r., stąd istnieje
konieczność podjęcia nowych uchwał z nową podstawą prawną.
Ponieważ do projektów uchwał nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych.
Wynik głosowania na uchwałami:
ad.9 - ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr
XVI/142/16 została podjęta jednogłośnie,
ad.10 - ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr
XVI/143/16 została podjęta jednogłośnie,
ad.11 - ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr
XVI/144/16 została podjęta jednogłośnie,
ad.12 - ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr
XVI/145/16 została podjęta jednogłośnie.
Ad.10 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki za 2015 r.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że sprawozdanie zostało omówione na początku
posiedzenia podczas prezentacji multimedialnej nt. realizacji budżetu w 2015 r.
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Ad.11 Wolne wnioski i informacje
1. Przewodnicząca Rady przypomniała o turnieju samorządowców, który odbędzie się
w dniu 14 czerwca br. (wtorek) na pruszczańskiej FAKTORII,
2. Pani Wójt odczytała pismo w sprawie opadów atmosferycznych na terenie naszej gminy.
3. Radny K.Kutkowski poprosił o wykoszenie terenu przy ścieżce rowerowej, ponieważ jest
bardzo zarośnięty.
Ad.12 Zamknięcie obrad
Przewodnicząca Rady Gminy H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział w sesji
Rady i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady XVI sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.15:15.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Halina Ostrowska
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