PROTOKÓŁ Nr XVII/16
XVII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się 5 lipca 2016 r.
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, na wniosek Wójta.

XVII sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu
Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczyła p.Halina Ostrowska - Przewodnicząca Rady
Gminy, przy udziale Wiceprzewodniczącego p.Krzysztofa Kutkowskiego.
Protokółowała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady
Gminy.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie kworum,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
1) w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania
środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Gdańsku,
2) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok,
3) zmieniającej uchwałę nr XII/92/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do
realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczółki,
4) w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na realizację zadania pn.”Święto Miodu
Pszczółkowskiego”.
3. Zamknięcie obrad sesji.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XVII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami: „Otwieram
XVII sesję Rady Gminy Pszczółki, zwołaną na wniosek Wójta”. Powitała wszystkich przybyłych
na posiedzenie.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła obecność 12 radnych - trzech
nieobecnych (radni M.Bartkowska, R.Jankowski, J.Juchniewicz) - lista obecności w załączeniu. Powiedziała, że sesja jest prawomocna i zdolna do podjęcia uchwał.
3) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek dzisiejszej sesji jest zgodny
z wnioskiem złożonym przez Panią Wójt i znajduje się w materiałach, które otrzymali radni.
Pani Wójt wyjaśniła, że powodem wystąpienia o zwołanie sesji nadzwyczajnej jest
przyznanie przez Zarząd Województwa Pomorskiego środków na modernizację dróg, a to
wymaga zmiany uchwały budżetowej. Ponadto potrzebne jest wprowadzenie zmian do Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach Planu Metropolitalnego, ze względu na wymogi
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
1) w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania
środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Gdańsku
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Pani Wójt powiedziała, że w związku ze zbliżającym się Świętem Policji Komendant
Powiatowy Policji zwrócił się z prośbą o przekazanie środków finansowych na wyróżnienie
funkcjonariuszy pracujących na terenie naszego powiatu. Planujemy przekazać na ten cel
kwotę 2.000 zł.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady H.Ostrowska
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 XVII/146/16 została podjęta jednogłośnie.
Radny Z.Łysik zapytał, czy wiadomo coś o ewentualnym przywróceniu posterunku policji
w Pszczółkach.
Pani Wójt powiedziała, że Komendant Wojewódzki Policji podczas rozmowy zapytał, czy
gmina byłaby skłonna przekazać działkę na wybudowanie nowego budynku, spełniającego
wymogi całodobowego dyżuru. Pani Wójt powiedziała, że mamy teren gminny koło remizy
strażackiej w Pszczółkach. Środki na budowę miałoby przeznaczyć Ministerstwo.
Na sesję przybył radny R.Jankowski.
2) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok
Projekt uchwały omówiła p.Grażyna Jabłonka. Powiedziała, że zmiana budżetu
obejmuje zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 196.700 zł i szczegółowo omówiła
każdą pozycję budżetu.
Radny Z.Łysik poprosił o wyjaśnienie kwestii przeznaczenia kwoty 580 tys. zł na drogę
dojazdową do pól w Kolniku.
Pani Wójt odpowiedziała, że mamy dokumentację projektową na remont drogi w Kolniku.
Ponieważ przebiega ona przez wieś i kończy się w polu, złożyliśmy do Urzędu
Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie jej remontu, jako drogi dojazdowej do pól, i
zadanie to zostało zakwalifikowane.
Radny P.Cichocki zapytał w jakim standardzie droga zostanie wykonana i jaką ma długość?
Pani Wójt odpowiedziała, że część drogi zostanie wykonana z kostki brukowej, a końcowy
odcinek - dwuślad z płyt. Długość to ok.700 m.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodnicząca Rady H.Ostrowska
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw - nie było, wstrzymało się dwóch
radnych (Z.Łysik, P.Cichocki). Uchwała nr XVII/147/16 została podjęta.
3) zmieniającej uchwałę nr XII/92/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczółki
Projekt uchwały omówiła p.Justyna Porożyńska-Majewska. Wyjaśniła, że Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przesłał uwagi do przyjętego w grudniu
2015 r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczółki, które zostały naniesione do
niniejszej uchwały.
Radny K.Kutkowski zapytał o małe elektrownie wiatrowe, wymienione w projekcie uchwały.
Pani Wójt powiedziała, że chodzi o elektrownie przydomowe do 3kW, które nie wymagają
pozwolenia na budowę.
Radny K.Kutkowski zapytał o zapis „udział produkowanej energii z OZE będzie wynosił
ok.15%” - jak to osiągniemy?
Pani J.Porożyńska-Majewska odpowiedziała, że będziemy bazowali na fotowoltaice. Rok
2013 przyjęto jako rok bazowy, ponieważ z tego okresu są dostępne dane.
W związku z tym, że projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodnicząca Rady
H.Ostrowska 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 XVII/148/16 została podjęta jednogłośnie.
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4) w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na realizację zadania pn.”Święto Miodu
Pszczółkowskiego”
Pani Wójt powiedziała, że każdego roku Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
przekazuje nam środki finansowe na organizację Święta Miodu Pszczółkowskiego. Niniejsza
uchwała upoważnia Wójta do podpisania porozumienia w sprawie przyjęcia dotacji celowej
w kwocie 6.000,00 zł. Dodała, że impreza została zaplanowana na 28 sierpnia 2016 r. w Parku
Lipowym w Pszczółkach. Poprosiła o poprawienie daty w uzasadnieniu do uchwały, ponieważ
omyłkowo został wpisany dzień 28 września 2016 r.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady H.Ostrowska
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 XVII/149/16 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział w sesji
i zamknęła ją słowami: ”Zamykam obrady XVII sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.16:40.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Halina Ostrowska
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