PROTOKÓŁ Nr XVIII/16
XVIII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 6 września 2016 r.,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
XVIII 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)
2)
3)
4)
5)
6)

otwarcie sesji,
stwierdzenie kworum,
zatwierdzenie porządku obrad,
przyjęcie protokołów XVI i XVII sesji,
interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

2. 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 umowy partnerskiej na realizację projektu pn.”Pomorscy Partnerzy e-Rozwoju”
- referuje p.W.Jankow,
4) w sprawie zgody na współdziałanie Gminy Pszczółki z gminami: Cedry Wielkie, Kolbudy,
Pruszcz Gdański, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie i miastem Pruszcz Gdański w realizacji
projektu pn. ”Słońce od Żuław po Kaszuby” - referuje p.W.Jankow,
5) w sprawie przystąpienia do realizacji z Powiatem Gdańskim zadania pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz” - referuje p.W.Jankow,
6) w sprawie nabycia działki nr 236/15 w Skowarczu - referuje p.A.Szymecka-Jocz,
7) w sprawie przejęcia działki nr 45/2 w Rębielczu - referuje p.A.Szymecka-Jocz,
9) w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w uchwale
- referuje p.W.Rybak.
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
XVIII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami:
„Otwieram XVIII sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała wszystkich przybyłych na
posiedzenie.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła obecność 15 radnych
(wszyscy obecni), tym samym prawomocność sesji i zdolność do podejmowania uchwał lista obecności w załączeniu.
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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 radni. Zapytała, czy są do niego jakieś uwagi. Ponieważ żadnych nie
zgłoszono zarządziła głosowanie: obecnych 15 radnych, wynik głosowania: ZA - 15 radnych,
głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołów XVI i XVII sesji
Przewodnicząca Rady H.Ostrowska powiedziała, że protokoły XVI i XVII sesji były
udostępnione 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
Radny M.Urbanek złożył wniosek, aby w przyszłorocznym budżecie gminy uwzględnić
wymianę elementów eksploatacyjnych na boiskach ORLIK w Pszczółkach i w Różynach, co
zostało zgłoszone przez animatorów podczas posiedzenia Komisji Oświaty.
Pani M.Kotłowska - Sołtys Sołectwa Ulkowy, zgłosiła konieczność naprawy furtki na placu
zabaw w Ulkowie oraz napięcia sznurów w urządzeniach zabawowych.
Pan R.Pstrągowski - Sołtys Sołectwa Różyny, zgłosił uszkodzenie urządzeń fitness - brak
niektórych śrub oraz potrzebę naprawy furtki na placu zabaw. Powiedział również, że przy
świetlicy wiejskiej jest piłkochwyt, na którym prawie nie ma już siatki, a chroni on okna
świetlicy przed wybiciem.
Radny Z.Łysik zapytał, czy od nowego roku szkolnego będą kontynuowane zajęcia nauki
gry na instrumentach dla dzieci i młodzieży.
Radny K.Kutkowski poprosił, aby wykosić trawę na placu zabaw przy wiadukcie
w Skowarczu, bo jest bardzo wysoka. Prośbę skierował do Sołtysa Sołectwa Skowarcz.
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Pani Wójt odpowiedziała, że przyjęła do realizacji zgłoszone sprawy.
W kwestii piłkochwytu w Różynach wyjaśniła, że został on postawiony, gdy nie było ORLIKA
i znajdowało się tam boisko do piłki nożnej. Gdy powstał ORLIK, teren ten miał być terenem
zielonym. Należałoby zdemontować w tym miejscu bramki oraz resztki piłkochwytu.
W kwestii zajęć muzycznych - powiedziała, że nie ma wiedzy na ten temat, ponieważ
organizowała je kierownik GOPS, jednak z tego co wie, nie wpłynął żaden wniosek w
sprawie ich kontynuacji.
Ad.2 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 197.042 zł planu dochodów oraz planu wydatków, natomiast przychody i rozchody
nie zmieniają się. Szczegółowo omówiła wszystkie zmiany.
Radny K.Kutkowski zapytał o remont dachu na budynku biblioteki w Pszczółkach - ile lat ma
ten obiekt, że wymaga naprawy?
Pani Wójt odpowiedziała, że został oddany do użytku w 2011 lub 2012 roku. To prace
konserwacyjne, bo po ulewnych deszczach przez dach zaczęła przedostawać się woda.
Radny P.Cichocki zapytał o poz.23 załącznika inwestycyjnego - przebudowa ul.Sadowej
i Młyńskiej w Różynach - w budżecie jest zmniejszenie o kwotę 117.300 zł, a w WPF na
2017 r. została ujęta kwota 90 tys. zł.
Pani Wójt odpowiedziała, że kwota 118 tys. dotyczyła wykonania drogi - ul.Sadowej, a kwota
90 tys. zł to koszt wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę. W bieżącym roku
zostanie przeprowadzony przetarg na dokumentację z terminem realizacji i płatności
w przyszłym roku.
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Radna M.Grzeszczyk zapytała o zmniejszenie budżetu o kwotę 6.000 zł na dokumentację
dotyczącą przebudowy ul.Dębowej w Kleszczewku - czy rezygnujemy z tego zadania?
Pani Wójt wyjaśniła, że zadanie zostało przesunięte do realizacji na przyszły rok, tym samym
ujęte w WPF. Na ul. Dębowej wybudowaliśmy oświetlenie i chcemy zlecić wykonanie
dokumentacji na modernizację tej drogi.
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 - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVIII/150/16 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2016-2022
Pani J.Żbikowska powiedziała, że zmiana WPF wynika ze zmiany zakresu niektórych
przedsięwzięć oraz wprowadzenia nowych. Kolejno omówiła wszystkie pozycje prognozy
finansowej.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
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 XVIII/151/16 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie umowy partnerskiej na realizację projektu pn.”Pomorscy Partnerzy e-Rozwoju”
Pani Wójt powiedziała, że projekt pn. ”Pomorscy Partnerzy e-Rozwoju” dotyczy
wdrażania rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami w zakresie obsługi
podatkowej. Projekt otrzymał dofinansowanie na kwotę 2.999 tys. zł, a uczestniczyć w nim
będzie 15 samorządów. W terminie do 10 września br. musi być podpisana umowa
o partnerstwie, stąd projekt uchwały dający Wójtowi upoważnienie w tym zakresie. Udział
Gminy Pszczółki nie będzie miał charakteru finansowego.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
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 XVIII/152/16 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie zgody na współdziałanie Gminy Pszczółki z gminami: Cedry Wielkie, Kolbudy,
Pruszcz Gdański, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie i miastem Pruszcz Gdański w realizacji
projektu pn. ”Słońce od Żuław po Kaszuby”
Pani Wójt powiedziała, że uchwała w tej sprawie była podjęta 17 maja br., ale ze
względu na zmianę partnerów zachodzi konieczność jej uchylenia i podjęcia nowej.
Radny W.Rek zapytał, czy osoby indywidualne będą mogły skorzystać z inwestycji
fotowoltaicznych w ramach tego projektu.
Pani Wójt odpowiedziała, że dotyczy on tylko obiektów użyteczności publicznej.
Przedstawiła w tej sprawie stanowisko Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.
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 - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVIII/153/16 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie przystąpienia do realizacji z Powiatem Gdańskim zadania pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz”
Pani Wójt powiedziała, że uchwała jest niezbędna do złożenia przez Powiat Gdański
wniosku na realizację przebudowy drogi powiatowej, na odcinku od Różyn - wjazd z drogi
krajowej nr 91, do miejscowości Ulkowy. Termin składania wniosków upływa 15 września br.
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Radny J.Juchniewicz powiedział, że bardziej zasadnym byłaby przebudowa drogi w centrum
wsi oraz wybudowanie chodnika dla zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa.
Pani Wójt odpowiedziała, że na chodnik nie ma miejsca.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej uwag ani pytań, Przewodnicząca Rady
Gminy 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 XVIII/154/16 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie nabycia działki nr 236/15 w Skowarczu
Pani A.Szymecka-Jocz wyjaśniła, że chodzi o nabycie działki o powierzchni 0,0020 ha
w celu poszerzenia ul.Bursztynowej, co poprawi komunikację i warunki bezpieczeństwa
mieszkańców.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
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 XVIII/155/16 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie przejęcia działki nr 45/2 w Rębielczu
Pani A.Szymecka-Jocz powiedziała, że działka, o której mowa w uchwale, jest
własnością prywatną, w miejscowym planie jest przeznaczona pod drogę i faktycznie jest
użytkowana przez mieszkańców jako droga, dlatego zasadne jest jej przejęcie na rzecz
Gminy.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
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 XVIII/156/16 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w uchwale
Radni zapoznali się z treścią pisma oraz otrzymali informację nt. lokalizacji działki,
o której pisze wnioskodawczyni.
Pan W.Rybak - radca prawny, powiedział, że przeanalizował przepisy dotyczące
opisanej sprawy i opracował opinię, która znajduje odzwierciedlenie w treści pisma,
będącego załącznikiem do uchwały.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
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 XVIII/157/16 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 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. Przedstawiła realizowane projekty i zadania
inwestycyjne. Podziękowała Kołu Gospodyń Wiejskich w Kolniku za zaangażowanie
w organizację w tej miejscowości Pikniku Seniorów - Wielkiego Dnia Pszczół, który odbył
się 8 sierpnia br. Przypomniała, że w dniu 28 sierpnia w Parku Lipowym w Pszczółkach
odbył się Wojewódzki Dzień Pszczelarza - Święto Miodu Pszczółkowskiego, połączony
z Dożynkami Gminnymi.
Ad.4 Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady.
Pani H.Ostrowska przekazała informacje o korespondencji, która wpłynęła do kancelarii Rady Gminy.
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Ad.5 Wolne wnioski i informacje.
Nie zgłoszono.
Ad.6 Zamknięcie obrad
Przewodnicząca Rady Gminy H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział w sesji
Rady i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady XVIII sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.17:15.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska
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