PROTOKÓŁ Nr XXII/16
XXII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 24 listopada 2016 r.,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
XXII 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 Wiceprzewodniczącego 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 XVIII, XIX, XX i XXI 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 podatku od nieruchomości - referuje p.R.Pałucha,
4) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na
2017 r. - referuje p.R.Pałucha,
5) w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji
w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - referuje p.R.Pałucha,
6) w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki referuje p. W.Gołąb,
7) w sprawie taryf za wodę pobraną z gminnych urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych - referuje p. A.Staszenko,
8) w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej - referuje p.K.Domagała,
9) w sprawie zgody na współdziałanie Gminy Pszczółki z Gminą Miejską Pruszcz Gdański
i Gminą Suchy Dąb w realizacji projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii przy
budynkach użyteczności publicznej użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcz
Gdański, Gminie Pszczółki i Gminie Suchy Dąb” - referuje p.W.Jankow,
10) w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy
Autostrady A-1 - p.H.Brejwo,
11) w sprawie Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 - referuje
p.J.Przyłucka,
12) w sprawie Programu na rzecz Seniorów Gminy Pszczółki - referuje p.B.Nowakowska,
13) w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
- referuje p.B.Nowakowska,
14) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 - referuje
p.B.Nowakowska,
15) w sprawie najmu części działki nr 444/11 w Pszczółkach - referuje p.A.Szymecka-Jocz,
16) w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa gminnej działki nr 64/10
w Pszczółkach - ref. p.A.Szymecka-Jocz,
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17) w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
w uchwale - referuje p.H.Ostrowska,
18) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatne działki nr 133/23, 133/38, 133/52,
133/12) - referuje p.B.Drzewiecka,
19) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działki gminne nr 136 i 224) - referuje
p.B.Drzewiecka,
20) w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Ulkowy - referuje p.B.Drzewiecka,
21) w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe - referuje p.R.Walasek,
22) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Pszczółki dla terenu górniczego „Pszczółki VA”, obejmującego działkę o numerze
ewid. 364/4, obręb Skowarcz - referuje p.R.Walasek,
23) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragm.
obrębu geodezyjnego Kolnik, dz. nr 223/10 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego Kolnik, uchwalonego
uchwałą nr XXXI/283/09 z dnia 12 listopada 2009 r.- referuje p.R.Walasek
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pszczółki w roku szkolnym
2015/16 - referuje p. J.Przyłucka
4. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłaty planistycznej w 2016 r. referuje p.B.Drzewiecka,
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu opieki nad zabytkami - referuje
p.R.Walasek,
6. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2015 r. - przedstawia p.D.Gromadzka
7. Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
9. Wolne wnioski i informacje
10. Zamknięcie obrad
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXII sesję Rady Gminy otworzyła Przewodnicząca Rady słowami: „Otwieram XXII
sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła obecność 11 radnych
(4 nieobecnych - radni M.Bartkowska, A.Krzewiński, P.Cichocki i K.Kutkowski), tym samym
prawomocność sesji i zdolność do podejmowania uchwał - lista obecności w załączeniu.
W sesji uczestniczyło także 6 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 dniu 21 listopada br. wpłynął wniosek Pszczółeckiego
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „MIODZIO” w sprawie wycofania z planowanego
porządku obrad 3 projektów uchwał:
- w sprawie Programu na rzecz Seniorów Gminy Pszczółki,
- w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017,
- w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
Powód podany we wniosku to niezrealizowanie obowiązku skonsultowania z organizacjami
pozarządowymi projektów tych aktów.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła radcę prawnego o wyjaśnienie sprawy.
Pan Wawrzyniec Rybak powiedział, że w stosunku do wymienionych projektów uchwał nie
ma obowiązku przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie
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z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, formą współpracy organów
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi wymienionymi
w ustawie podmiotami jest konsultowanie z nimi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W przypadku gminy,
jako jednostki samorządu terytorialnego, aktami normatywnymi są jedynie akty prawa
miejscowego. Uchwały, których dotyczy wniosek, nie są aktami prawa miejscowego, tym
samym nie można uznać za uzasadnione zarzutów podniesionych przez wnioskodawcę
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy radni mają pytania bądź uwagi. Ponieważ
żadnych nie zgłoszono zarządziła głosowanie nad przygotowanym porządkiem sesji:
obecnych 11 radnych, wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołów XVIII, XIX, XX i XXI sesji
Przewodnicząca Rady H.Ostrowska powiedziała, że protokoły XVIII, XIX, XX i XXI
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
Pani E.Nizińska - Sołtys Pszczółek, zapytała, kiedy skończą się włamania do mieszkań na
terenie gminy Pszczółki.
Radna M.Grzeszczyk zapytała o opłatę adiacencką - dlaczego na terenie naszej gminy są
ustalone najwyższe stawki oraz czy jest obowiązek ściągania tych należności, ponieważ
starsi mieszkańcy mają niskie dochody i nie są w stanie uregulować tej należności.
Pan R.Pstrągowski - Sołtys Sołectwa Różyny, powiedział, że ul.Sadowa w Różynach
w dalszym ciągu nie jest zrobiona, jest błoto, a dziury mają głębokość do pół metra.
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Pani Wójt odpowiedziała, że:
- pytanie dotyczące włamań należy skierować do Policji. Prowadzone są działania, ale
w sprawie ich efektów możemy zorganizować spotkanie z przedstawicielami Policji,
- w kwestii opłaty adiacenckiej - jest podjęta uchwała Rady Gminy i Wójt musi ją realizować.
Nieściąganie opłaty adiacenckiej podlega dyscyplinie finansów publicznych. Mieliśmy
stawkę 0%, ale instytucja kontrolna narzuciła nam obowiązek podwyższenia jej.
Rozmawialiśmy o tym z mieszkańcami podczas spotkań wiejskich. Gdy są sytuacje losowe,
mieszkańcy mogą indywidulanie zwrócić się z wnioskiem i wówczas rozkładamy należność
na raty.
- w sprawie ul.Sadowej - przy obecnej pogodzie problem błota i dziur dotyczy wielu ulic.
Sadowa i Młyńska to ulice, na które będziemy przygotowywać dokumentację przetargową,
aby zrobić je kompleksowo.
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 zmniejszenie
o kwotę 588.855 zł planu dochodów oraz planu wydatków i szczegółowo omówiła wszystkie
zmiany.
Radny M.Urbanek powiedział, że znajdujący się na styku ul.Kwiatowej i ul. Pomorskiej
w Kleszczewku znak ograniczenia prędkości, nie jest respektowany przez kierowców. Może
patrol policyjny częściej pojawiałby się w tym miejscu.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
nr XXII/168/16 została podjęta jednogłośnie.
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2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2016-2022
Pani J.Żbikowska powiedziała, że zmiana WPF wynika ze zmiany w zakresie
przedsięwzięć. Kolejno omówiła wszystkie pozycje prognozy finansowej.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXII/169/16 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie podatku od nieruchomości
Pani J.Żbikowska powiedziała, że proponuje się utrzymanie stawek podatku na
dotychczasowym poziomie, z wyjątkiem podatku od budynków lub ich części - pozostałych,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego (§1 pkt 1e), gdzie proponujemy obniżenie stawki 6,53 zł
na 5,00 zł. Ponadto został wprowadzony podatek od gruntów niezabudowanych objętych
obszarem rewitalizacji (§1 pkt 2d) ze stawką wynikającą z obwieszczenia Ministra Finansów,
tj. 2,98 zł/m2, ponieważ na naszym terenie nie ma takich gruntów.
Radny M.Urbanek powiedział, że w całości popiera zapisy uchwały, ale na stronie
internetowej Stowarzyszenia MIODZIO znalazł wniosek do Wójta, który nie został przedstawiony Radzie Gminy. Dotyczy on obniżenia stawki podatku od nieruchomości dla budynków
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia
żłobków lub klubów dziecięcych. Jest to sprawa właściwa do rozpatrzenia przez Radę
Gminy.
Pani Wójt odpowiedziała, że jest to petycja skierowana do Wójta, która zostanie rozpatrzona
zgodnie z procedurą. Problem ten był wcześniej analizowany przez Radę Gminy i zostało
w tym zakresie wypracowane stanowisko. Obiekt, o którym mowa w petycji, jest
wynajmowany przez osobę prywatną na prowadzenie działalności żłobka przez Stowarzyszenie, które nie jest zainteresowane obniżeniem podatku. W tej sytuacji nie ma
uzasadnienia, aby obniżyć wysokość podatku, o którym mowa w petycji.
Pani J.Przyłucka dodała, że petycja jest także opublikowana na naszej stronie internetowej.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXII/170/16 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na
2017 r.
Pani J.Żbikowska powiedziała, że w ubiegłym roku cena skupu żyta ogłoszona przez
Prezesa GUS wynosiła 53,75 zł/dt, Rada Gminy obniżyła tę stawkę do kwoty 40,00 zł/dt.
Obecnie cena ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 52,44 zł/dt, w związku z czym
proponuje się obniżenie jej na terenie naszej gminy do kwoty 38,00 zł/dt.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXII/171/16 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji
w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
Pani J.Żbikowska powiedziała, że w związku z nowelizacją ustaw o podatkach
i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i leśnym oraz o rewitalizacji zostały dostosowane do
nich druki formularzy podatkowych, funkcjonujących na terenie naszej gminy.
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Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXII/172/16 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki
Pani J.Żbikowska powiedziała, że na nowy rok proponuje się utrzymanie stawek
podatku od środków transportowych na dotychczasowym poziomie. W związku z tym, że
uchwała w tej sprawie była zmieniona w marcu br., został opracowany jej tekst jednolity.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXII/173/16 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie taryf za wodę pobraną z gminnych urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych
Pani A.Staszenko powiedziała, że Pani Wójt złożyła do Rady Gminy wniosek
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków wraz
z kalkulacją taryf. Zgodnie z wyliczeniem kosztów poniesionych na bieżące utrzymanie
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, kosztów ich amortyzacji, kosztów zrealizowanych inwestycji oraz należności nieregularnych taryfa za 1m3 wody wynosi 7,01 zł,
natomiast za odprowadzanie ścieków - 14,11 zł/1m3. Na wspólnym posiedzeniu Komisji
radni zadecydowali o utrzymaniu taryf na dotychczasowym poziomie, tj. 3,40 zł/m3 wody
i 4,90 zł/m3 ścieków, z konsekwencją sfinansowania różnicy z budżetu Gminy.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXII/174/16 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
Pani J.Przyłucka powiedziała, że jest to uchwała porządkująca, ponieważ w Żelisławkach została zlikwidowana Szkoła Podstawowa, która stanowiła siedzibę Obwodowej
Komisji Wyborczej, w związku z czym proponuje się przenieść ją do świetlicy wiejskiej w tej
miejscowości.
Radny M.Urbanek zapytał o ewentualną zmianę siedziby OKW w Różynach.
Pani Wójt odpowiedziała, że wcześniej były rozmowy z mieszkańcami Różyn i nie chcą oni
takiej zmiany.
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 XXII/175/16 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie zgody na współdziałanie Gminy Pszczółki z Gminą Miejską Pruszcz Gdański
i Gminą Suchy Dąb w realizacji projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii przy
budynkach użyteczności publicznej użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcz
Gdański, Gminie Pszczółki i Gminie Suchy Dąb”
Pani Wójt powiedziała, że uchwała daje upoważnienie do podpisania porozumienia
w sprawie realizacji inwestycji fotowoltaicznych. Uchwała w tej sprawie została podjęta
podczas sesji w dniu 6 września br., jednak zmienili się partnerzy, w związku z czym
zachodzi konieczność jej uchylenia i podjęcia nowej.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXII/176/16 została podjęta jednogłośnie.
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10) w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy
Autostrady A-1
Pani Wójt powiedziała, że nie widzimy korzyści z przynależności do tego Stowarzyszenia, w związku z czym zasadne jest wystąpienie naszej Gminy.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXII/177/16 została podjęta jednogłośnie.
11) w sprawie Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
Pani J.Przyłucka powiedziała, że ten program oraz 3 kolejne nie są aktami prawa
miejscowego, jednak z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprost
wynika obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie niniejszego
programu. Zgłosiła 2 autopoprawki w treści załącznika do uchwały:
1) w rozdziale V § 8 jest zapis „Gmina podejmuje współpracę z …”, zostaje zmieniony
na „Gmina może podejmować współpracę z ….”,
2) w rozdziale VI § 11 jest zapis „Program realizowany będzie poprzez…”, zostaje
zmieniony na „Program może być realizowany poprzez…”.
Przypomniała, że jest to program, którego priorytety określa się na 1 rok. Był on konsultowany z dwoma uprawnionymi podmiotami: jeden nie wniósł uwag, natomiast drugi tak.
Odczytała kolejno wszystkie uwagi i sposób ich rozpatrzenia.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXII/178/16 została podjęta jednogłośnie.
12) w sprawie Programu na rzecz Seniorów Gminy Pszczółki
Pani B.Nowakowska powiedziała, że program jest skierowany do mieszkańców
naszej gminy i ma na celu integrację społeczną oraz międzypokoleniową seniorów i ich
aktywizację. Jego założenia są zgodne z Rządowym Programem na Rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych.
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 XXII/179/16 została podjęta jednogłośnie.
13) w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
Pani B.Nowakowska powiedziała, że każdego roku podejmowana jest uchwała
w sprawie wymienionego programu. W opracowanym na 2017 rok dokumencie zostały
uwzględnione założenia Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
Na realizację programu zaplanowano kwotę 152.000 zł i pochodzi ona z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXII/180/16 została podjęta jednogłośnie.
14) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Pani B.Nowakowska powiedziała, że uchwała w sprawie tego programu także
podejmowana jest każdego roku. Na jego realizację zaplanowano kwotę 13.000 zł i również
pochodzi ona z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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Radny Z.Łysik zapytał, czy w bieżącym roku mieliśmy zgłoszenie dotyczące uzależnienia
od narkotyków.
Pani B.Nowakowska odpowiedziała, że 1 osoba z naszego terenu przebywa w Ośrodku dla
Osób Uzależnionych i jest objęta leczeniem.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXII/181/16 została podjęta jednogłośnie.
15) w sprawie najmu części działki nr 444/11 w Pszczółkach
Pani A.Szymecka-Jocz powiedziała, że dotychczasowy dzierżawca terenu pod
reklamę zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy, która kończy się 31
grudnia br., stąd projekt uchwały w tej sprawie.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXII/182/16 została podjęta jednogłośnie.
16) w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa gminnej działki nr 64/10
w Pszczółkach
Pani A.Szymecka-Jocz powiedziała, że uchwała dotyczy przekazania gruntu przy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółkach pod budowę posterunku Policji. Działka spełnia
wymogi dotyczące usytuowania i skomunikowania.
Radca Prawny zgłosił autopoprawkę w treści §2, który otrzymał brzmienie: „Wykonanie
uchwały powierza się Wójtowi”.
Radny M.Urbanek powiedział, że podtrzymuje swoje stanowisko i w dalszym ciągu uważa,
że lepszym rozwiązaniem jest przywrócenie komisariatu w dotychczasowym miejscu i
przeznaczenie środków na doposażenie stanowisk pracy i zwiększenie zatrudnienia.
Pani Wójt powiedziała, że Policja nie może zwiększyć zatrudnienia, ponieważ obecny obiekt
nie spełnia wymagań lokalowych, stąd potrzebny nowy, większy budynek.
Radny M.Urbanek powiedział, że potrzebujemy zapewnienia, iż zostanie zwiększona liczba
etatów.
Pani Wójt powiedziała, że są to argumenty przedkładane podczas wszystkich spotkań
z Policją. Obiecano nam, że jeśli będzie posterunek, będzie więcej etatów.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXII/183/16 została podjęta jednogłośnie.
17) w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
w uchwale
Przewodnicząca Rady p.H.Ostrowska poprosiła Radcę Prawnego o wyjaśnienie
sprawy.
Pan W.Rybak powiedział, że uchwała dot. przeznaczenia do sprzedaży lokalu
mieszkalnego na rzecz głównego najemcy była uchwałą intencyjną, dawała zgodę na
sprzedaż lokalu, ale nie była zobowiązaniem do dokonania przez Wójta sprzedaży.
Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny, był w zupełnie innym stanie, Gmina
przeprowadziła tam szereg inwestycji i nastąpiła zmiana stanowiska w kwestii jego
sprzedaży. Stwierdził, że po przeanalizowaniu procedury odwoławczej wezwanie należy
uznać za bezzasadne.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
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Uchwała nr XXII/184/16 została podjęta jednogłośnie.
18) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatne działki nr 133/23, 133/38, 133/52,
133/12)
Pani B.Drzewiecka powiedziała, że wniosek w sprawie nadania nazwy ulicy złożyli
współwłaściciele drogi, proponując nazwę „ul.Majowa”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 10 radnych, głosów przeciw nie było, wstrzymała się
1 osoba (radny Z.Łysik). Uchwała nr XXII/185/16 została podjęta.
19) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działki gminne nr 136 i 224)
Pani B.Drzewiecka powiedziała, że ul.Lawendowa, stanowiąca działki nr 136 i 224
w połowie należy do miejscowości Kleszczewko, a w drugiej połowie - do miejscowości
Różyny. Ponieważ granica między miejscowościami przebiega środkiem drogi, zatem
zasadne jest nadanie jej takiej samej nazwy.
W związku z tym, że do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady
Gminy zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady Gminy
- 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr XXII/186/16 została podjęta jednogłośnie.
20) w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Ulkowy
Pani B.Drzewiecka powiedziała, że podczas zebrania wiejskiego w dniu 15 września
br. mieszkańcy Ulkowych podjęli uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom tej miejscowości
i podali propozycje nazw. Dla dróg będących własnością osób fizycznych propozycje nazw
podali ich właściciele. Położenie dróg i ich nazwy określają załączniki do uchwały.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXII/187/16 została podjęta jednogłośnie.
21) w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe
Pani R.Walasek powiedziała, że jest to jeden ze strategicznych dokumentów gminy
i zgodnie z przepisami należy go aktualizować co najmniej raz na 3 lata. Projekt dokumentu
był wyłożony do publicznego wglądu i nie wpłynęły do niego żadne zapytania, uwagi ani
zastrzeżenia.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXII/188/16 została podjęta jednogłośnie.
22) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Pszczółki dla terenu górniczego „Pszczółki VA”, obejmującego działkę o numerze
ewid. 364/4, obręb Skowarcz
Pani R.Walasek wyjaśniła, że uchwała w sprawie zmiany m.p.z.p. dla wymienionej
działki została podjęta w marcu 2016 r. Wojewoda Pomorski rozstrzygnięciem nadzorczym
stwierdził jej nieważność, ponieważ na rysunku planu brakowało oznaczenia linii zbiornika
wodnego. Miejscowy plan został skorygowany i powtórnie uzgodniony z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
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radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXII/189/16 została podjęta jednogłośnie.
23) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragm.
obrębu geodezyjnego Kolnik, dz. nr 223/10 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego Kolnik, uchwalonego
uchwałą nr XXXI/283/09 z dnia 12 listopada 2009 r.
Pani R.Walasek powiedziała, że miejscowy plan dotyczy terenu o powierzchni ok.7
ha, znajdującego się w Kolniku, po lewej stronie drogi krajowej nr 91. Wg ustaleń planu
przedmiotowy teren przeznaczony jest pod funkcję mieszkalno-usługową, zabudowę
zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz pod tereny
rolnicze.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXII/190/16 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pszczółki w roku
szkolnym 2015/16
Pani J.Przyłucka powiedziała, że obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji
o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z ustawy o systemie oświaty. Omówiła kolejno
każdy punkt tego dokumentu. Informacja na piśmie znajduje się w kancelarii Rady Gminy.
Pytań do przedstawionego zagadnienia nie było.
Ad. 4 Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłaty planistycznej
w 2016 r.
Informację o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłaty planistycznej przedstawiła p.B.Drzewiecka. Informacja na piśmie została złożona do kancelarii Rady Gminy.
Pytań do przedstawionego zagadnienia nie było.
Ad.5 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu opieki nad zabytkami
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu opieki nad zabytkami przedstawiła
p.R.Walasek. Informacja na piśmie została złożona do kancelarii Rady Gminy.
Pytań do przedstawionego zagadnienia nie było.
Ad. 6 Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2015 r.
Pani D.Gromadzka odczytała treść informacji o oświadczeniach majątkowych za
2015 r., złożonych przez pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz radnych Rady Gminy Pszczółki.
Uwag ani pytań nie było.
Ad. 7 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.
Ad. 8 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.9 Wolne wnioski i informacje.
Pan M.Obin powiedział, że od połowy grudnia br. zmianie ulegnie rozkład jazdy pociągów,
planuje się zmniejszenie przejazdów na trasie Tczew - Gdańsk, a ceny biletów pójdą
znacząco w górę. Dodał, że od stycznia przyszłego roku Pszczółki nie będą w Aglomeracji
Trójmiejskiej.
Pani Wójt powiedziała, że nie zna szczegółów tej sprawy i zapewniła, że sprawdzi to.
Ad.10 Zamknięcie obrad
Przewodnicząca Rady Gminy H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział w sesji
Rady i powiedziała: ”Zamykam obrady XXII sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.17:45.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Halina Ostrowska

10

