PROTOKÓŁ Nr XXIII/16
XXIII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 20 grudnia 2016 r.,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach

XXIII sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 14:00 w sali narad
Urzędu Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczyła p.Halina Ostrowska - Przewodnicząca Rady Gminy. Protokołowała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
i obsługa Rady Gminy.
Radni otrzymali materiały z projektami uchwał w terminie przewidzianym prawem.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

otwarcie sesji,
stwierdzenie kworum,
zatwierdzenie porządku obrad,
przyjęcie protokołu XXII 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20172022 - referuje p.J.Żbikowska,
4) w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok - referuje p.J.Żbikowska,
5) w sprawie zgody na współdziałanie Gminy Pszczółki z Gminą Miejską Pruszcz Gdański,
Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Trąbki Wielkie i Powiatem Gdańskim w realizacji projektu
pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami
dojazdowymi” - ref. p.W.Jankow,
6) w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Pszczółki - referuje p.R.Walasek,
7) w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na
dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - referuje p.J.Porożyńska-Majewska,
8) w sprawie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Żelisławkach - referuje
p.A.Szymecka-Jocz,
9) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 113/3 i 116/10) - referuje
p.B.Drzewiecka,
10) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 116/6) - referuje
p.B.Drzewiecka,
11) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 113/1) - referuje
p.B.Drzewiecka.
3. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o korespondencji, która wpłynęła do Kancelarii
Rady
4. Wolne wnioski i informacje
5. Zamknięcie obrad
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXIII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami:
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„Otwieram XXIII 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.Urbanek, A.Krzewiński, J.Juchniewicz i K.Kutkowski), 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. Do zaproponowanego porządku, w punkcie 2 wprowadza się
jeszcze trzy projekty uchwał:
- nr 12 - w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja”,
- nr 13 - zmieniającej uchwałę nr XXII/172/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości,
- nr 14 - zmieniającej uchwałę nr XII/92/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do
realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczółki
Zapytała, czy radni mają pytania bądź uwagi. Ponieważ żadnych nie zgłoszono
zarządziła głosowanie nad podanym porządkiem sesji: obecnych 11 radnych, wynik
głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad
został przyjęty jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołu XXII sesji
Przewodnicząca Rady H.Ostrowska powiedziała, że protokół XXII 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
Pan R.Pstrągowski - Sołtys Sołectwa Różyny, zgłosił uwagi do monitoringu zainstalowanego
na budynku świetlicy wiejskiej - powiedział, że kamery powinny być ustawione w inny
sposób, a jedna z nich skierowana na wejście do budynku.
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Pani Wójt odpowiedziała, że kamery są ustawione we właściwy sposób, zgodny z celem,
dla którego zostały zainstalowane, ponieważ mają one służyć nie tylko nam, ale także
Policji. Po dwóch miesiącach zarejestrowany materiał zostanie przeglądnięty i przeanalizowany pod kątem ustawienia kamer.
Na sesję przybyli radni Jarosław Juchniewicz i Krzysztof Kutkowski.
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 planu
dochodów i wydatków o kwotę 27.297 zł, i szczegółowo omówiła wszystkie zmiany.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy 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 XXIII/191/16 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 w zakresie
przedsięwzięć. Kolejno omówiła wszystkie pozycje prognozy finansowej.

2

Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
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 XXIII/192/16 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20172022
Pani J.Żbikowska szczegółowo omówiła projekt WPF na lata 2017-2022.
Powiedziała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych przed uchwaleniem budżetu
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie WPF.
Następnie odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia
24 listopada 2016 r., w której pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
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 XXIII/193/16 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok
Pani J.Żbikowska omówiła projekt budżetu na 2017 r. Powiedziała, że w stosunku do
projektu przedstawionego podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy zostały
wprowadzone nowe zadania inwestycyjne w załączniku nr 6: poz.8, poz.16, poz.22, poz.29,
poz.31, poz.32 oraz poz.40 i zmienione wartości w kilku innych zadaniach, które wymieniła.
Następnie Pani Skarbnik odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 24 listopada 2016 r., w której pozytywnie zaopiniowano projekt
uchwały budżetowej gminy Pszczółki na 2017 r. oraz możliwość sfinansowania deficytu
budżetowego.
Radny K.Kutkowski zapytał, czego dotyczą kwoty na instalacje odnawialnych źródeł energii
elektrycznej, wymienione w załączniku nr 6 do uchwały, ponieważ są one niskie.
Pani Wójt odpowiedziała, że są to opłaty za studium wykonalności.
Ponieważ do projektu uchwały nie było innych pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
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 XXIII/194/16 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie zgody na współdziałanie Gminy Pszczółki z Gminą Miejską Pruszcz Gdański,
Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Trąbki Wielkie i Powiatem Gdańskim w realizacji projektu
pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami
dojazdowymi”
Pan W.Jankow powiedział, że projekt zakłada budowę parkingów, dróg dojazdowych
do węzłów i obiektów małej architektury w obrębie węzłów przesiadkowych w Pszczółkach,
Cieplewie oraz w Pruszczu Gdańskim. Przystąpienie do realizacji projektu w partnerstwie
z wymienionymi w tytule uchwały jednostkami samorządu terytorialnego pozwoli spełnić
warunki ubiegania się o dofinansowanie oraz współpracę przy składaniu i rozliczaniu
wniosku.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
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 XXIII/195/16 została podjęta jednogłośnie.
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6) w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Pszczółki
Projekt uchwały omówiła p.R.Walasek. Powiedziała, że Studium było przedstawione
i szczegółowo omówione przez jego autorów podczas wspólnego posiedzenia Komisji
w listopadzie br. Dokument otrzymał wszelkie niezbędne i wymagane przepisami
uzgodnienia.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
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 XXIII/196/16 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na
dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
Pani J.Porożyńska-Majewska powiedziała, że w dotychczas obowiązującej uchwale
zostało wprowadzonych kilka zmian, które są opisane w uzasadnieniu. Ponieważ uchwała
stanowi prawo miejscowe, został opracowany jej tekst jednolity.
Pani Wójt dodała, że naszym celem jest umożliwienie udzielenia dotacji na wymianę kotłów
węglowych na gazowe z budżetu gminy (maksymalnie 3.000 zł) w przypadku nieprzyznania
jej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Radny K.Kutkowski powiedział, że w § 5 ust.1c i ust.2c Regulaminu nie ma określonej
maksymalnej kwoty dotacji, jaka zostanie wypłacona wnioskodawcom w przypadkach
losowych. Zasugerował wprowadzenie limitu kwoty.
Ustalono, że maksymalną kwotą będzie 10.000 zł.
Pani Wójt zaproponowała zmianę zapisu ust.1c i ust.2c w następujący sposób: „100% ww.
kosztów w przypadkach losowych (np. pożar), jednak nie więcej niż 10.000,00 zł”.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie zgłoszonych poprawek.
Obecnych na sesji 13 radnych. Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.
Ponieważ do projektu uchwały nie było innych pytań, ani uwag, Przewodnicząca
Rady zarządziła głosowanie nad całością uchwały. 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 XXIII/197/16 została podjęta jednogłośnie.
Posiedzenie opuścił radny P.Cichocki.
8) w sprawie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Żelisławkach
Pani B.Drzewiecka wyjaśniła, że chodzi o lokal wielkości ~53m2, użytkowany dotychczas jako oddział zerowy Szkoły Podstawowej w Żelisławkach. Uchwała została przygotowana zgodnie z ustaleniami podczas posiedzenia Komisji Rady Gminy.
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 XXIII/198/16 została podjęta jednogłośnie.
Na posiedzenie wrócił radny P.Cichocki.
9) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 113/3 i 116/10)
Pani B.Drzewiecka powiedziała, że wniosek w sprawie nadania nazwy ulicy złożyli
współwłaściciele drogi, proponując nazwę „ul.Chabrowa”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
4

radnych. Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXIII/199/16 została podjęta jednogłośnie.
10) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 116/6)
Pani B.Drzewiecka powiedziała, że wniosek w sprawie nadania nazwy ulicy złożyli
współwłaściciele drogi, proponując nazwę „ul.Jeżynowa”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
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 XXIII/200/16 została podjęta jednogłośnie.
11) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 113/1)
Pani B.Drzewiecka powiedziała, że wniosek w sprawie nadania nazwy ulicy złożyli
współwłaściciele drogi, proponując nazwę „ul.Borówkowa”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
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 XXIII/201/16 została podjęta jednogłośnie.
12) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja”
Pani J.Przyłucka wyjaśniła, że zgodnie z przepisami, od 1 stycznia 2017 r. za dzieci
6-letnie w przedszkolach nie będzie można pobierać opłaty po 1 zł za każdą godzinę
przekraczającą ustalony przez Radę Gminy czas na realizację bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu. Na te dzieci j.s.t.
będą otrzymywały część oświatowej subwencji ogólnej. W związku z powyższym zachodzi
konieczność zmiany dotychczas obowiązującej uchwały.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
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 XXIII/202/16 została podjęta jednogłośnie.
13) zmieniającą uchwałę nr XXII/172/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomości
Pani J.Żbikowska wyjaśniła, że w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały podjętej
24 listopada 2016 r. na określenie gruntu pod wodami omyłkowo użyto terminu niezgodnego
z obowiązującą ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, stąd konieczność wprowadzenia
zmiany w tych załącznikach.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
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 XXIII/203/16 została podjęta jednogłośnie.
14) zmieniająca uchwałę nr XII/92/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do
realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczółki
Pan W.Jankow wyjaśnił, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został zaktualizowany
poprzez wpisanie do niego nowego obiektu - Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach.
Umożliwi to wnioskowanie o dofinansowanie ze środków unijnych termomodernizacji tego
obiektu.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
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 XXIII/204/16 została podjęta jednogłośnie.
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Ad.3 Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady.
Pani H.Ostrowska poinformowała o piśmie, które wpłynęło 16 listopada 2016 r. od
adwokata reprezentującego FIRMĘ - wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa w uchwale
nr II/25/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz, gmina
Pszczółki. Powiedziała, że ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego i uzyskania informacji od urbanistów - autorów miejscowego planu, wysłano
do Wnioskodawcy pismo z informacją o wydłużeniu terminu jej załatwienia.
Ad.4 Wolne wnioski i informacje.
Pani Wójt powiedziała, że podczas ostatniej sesji jeden z mieszkańców Pszczółek
podniósł temat kursowania pociągów. Wyjaśniła, że Urząd Marszałkowski ogłosił przetarg
na przewozy kolejowe i wygrało go konsorcjum firm, które podzieliły się terenem: TczewGdańsk i Gdańsk-Gdynia. W tej sprawie było kilka spotkań. Podnoszono na nich różne
tematy: m.in., że Przewozy Regionalne na trasie do Gdańska nie zatrzymują się na każdym
przystanku, że pobierana jest opłata za przewóz rowerów, a bilety miesięczne są droższe
o ok.20-30 zł. Marszałek przyznał, że sprawa ceny biletów nie została ujęta w przetargu.
Zapewnił, że w okolicy godz.16:00 zostaną wprowadzone 2 dodatkowe przejazdy.
Ad.5 Zamknięcie obrad
Przewodnicząca Rady Gminy H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział w sesji
Rady, złożyła świąteczne i noworoczne życzenia, i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam
obrady XXIII sesji Rady Gminy Pszczółki”.

Sesja zakończyła się o godz.15:30.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska
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