PROTOKÓŁ Nr XXI/16
XXI sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się 3 listopada 2016 r.
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, na wniosek Wójta.

XXI sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 17:00 w sali narad Urzędu
Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczyła p. Halina Ostrowska - Przewodnicząca Rady
Gminy, przy udziale Wiceprzewodniczącego p. Krzysztofa Kutkowskiego.
Protokółowała: Ewa Knut - Inspektor ds. zamówień publicznych i zarządzania programami.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie kworum,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20162022,
3) w sprawie nabycia działki nr 69/3 w Kolniku,
4) w sprawie zgody na współdziałanie Gminy Pszczółki z Gminami: Suchy Dąb, Pruszcz
Gdański, miastem Pruszcz Gdański oraz miastem Gdańsk w realizacji opracowania pn.
"Studium techniczno-ekonomiczne realizacji kolektora odprowadzającego ścieki z Gmin
Pszczółki i Suchy Dąb do Oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód".
3. Zamknięcie obrad sesji.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXI sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami: „Otwieram
XXI sesję Rady Gminy Pszczółki, zwołaną na wniosek Wójta”. Powitała wszystkich przybyłych
na posiedzenie.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła obecność 13 radnych dwóch nieobecnych (radni J.Juchniewicz, M.Grzeszczyk) - 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
konieczność wprowadzenia do budżetu Gminy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Czyste powietrze w Gminie Pszczółki
- edycja 2016”, w ramach którego 15 mieszkańców będzie mogło wymienić kotły węglowe na
gazowe, a także dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok
Projekt uchwały omówiła p. Jolanta Żbikowska. Powiedziała, że zmiana budżetu
obejmuje zwiększenie planu dochodów oraz wydatków o kwotę 14.800 zł i szczegółowo
omówiła każdą zmienioną pozycję budżetu.
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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 XXI/164/16 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2016-2022
Projekt uchwały omówiła p.Jolanta Żbikowska. Powiedziała, że wprowadzone przedsięwzięcia spowodowały konieczność zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy, które
kolejno omówiła.
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 XXI/165/16 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie nabycia działki nr 69/3 w Kolniku
Pani Wójt powiedziała, że działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika
przeciwpożarowego i jest wykorzystywana przez mieszkańców wsi jako chodnik. Jest to teren
prywatny i właściciel chce go sprzedać za kwotę 10 tys. zł. Wycena opiewa na kwotę
12.750 zł.
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 XXI/166/16 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie zgody na współdziałanie Gminy Pszczółki z Gminami: Suchy Dąb, Pruszcz
Gdański, miastem Pruszcz Gdański oraz miastem Gdańsk w realizacji opracowania pn.
"Studium techniczno-ekonomiczne realizacji kolektora odprowadzającego ścieki z Gmin
Pszczółki i Suchy Dąb do Oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód"
Pani Wójt powiedziała, że cała kanalizacja sanitarna z terenu naszej gminy podłączona
jest do jednej oczyszczalni. Aby zapewnić bezpieczeństwo w przypadku awarii lub innych
sytuacjach rozważamy możliwość podłączenia jej do gdańskiego systemu kanalizacyjnego.
Koszt wybudowania kolektora byłby tańszy, gdyby do tej inwestycji dołączyły inne gminy.
Koncepcja wykonania studium to koszt. ok.200 tys. zł netto, z czego Miasto Gdańsk
zapłaciłoby 100 tys. zł, Gmina Suchy Dąb - 6 tys. zł, Miasto i Gmina Pruszcz Gdański - 79 tys.
zł, a Gmina Pszczółki - 15 tys. zł (ok.19 tys. zł brutto).
W studium zostanie przeprowadzona analiza przebiegu planowanego kolektora wraz
z określeniem kosztów inwestycyjnych oraz propozycją wysokości taryf za odprowadzanie
ścieków.
Radny K.Kutkowski powiedział, że bliżej mamy do Tczewa, zatem czy nie można się do nich
podłączyć.
Pani Wójt odpowiedziała, że Gmina Tczew nie jest tym zainteresowana. Pruszcz Gdański nie
podłączyłby się do Tczewa, tym samym nasze koszty byłyby bardzo wysokie. Dodała, że to
zadanie na przyszłość, następnym etapem jest projekt, a dopiero potem realizacja
w zależności od możliwości pozyskania środków finansowych z zewnątrz.
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 - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się - nie było. Uchwała nr XXI/167/16 została podjęta jednogłośnie.
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Ad.3 Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział w sesji
i zamknęła ją słowami: ”Zamykam obrady XXI sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.17:50.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała: E.Knut
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska
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