PROTOKÓŁ Nr XXIV/17
XXIV sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się 17 stycznia 2017 r.
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, na wniosek Wójta.

XXIV 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. 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20172022,
2) w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w
gminie Pszczółki do nowego ustroju szkolnego,
3) w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na
dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.
3. Zamknięcie obrad sesji.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXIV sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami: „Otwieram
XXIV 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 M.Urbanek, 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.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022
Projekt uchwały omówiła p.Jolanta Żbikowska. Powiedziała, że jedyna zmiana
wprowadzona do dokumentu dotyczy zwiększenia o kwotę 127.147 zł wkładu własnego na
budowę ul. H.Sienkiewicza w Pszczółkach.
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 XXIV/205/17 została podjęta jednogłośnie.
Na posiedzenie przybył radny M.Urbanek.
2) w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
w gminie Pszczółki do nowego ustroju szkolnego
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Projekt uchwały omówiła p.J.Przyłucka. Powiedziała, że podjęcie uchwały jest
niezbędne ze względu na zmienione przepisy oświatowe. Obecnie został przygotowany
projekt dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, który zostanie skierowany do
zaopiniowania przez Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz reprezentatywne organizacje
związkowe. Po uzyskaniu ich pozytywnej opinii Rada Gminy w terminie do 31 marca br.
podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
Pani Wójt powiedziała, że temat był omawiany z dyrektorami placówek oświatowych oraz
radami pedagogicznymi. Przedstawiła koncepcję funkcjonowania szkół, z wykorzystaniem
istniejącej bazy. Powiedziała, że gimnazjum zostanie „wygaszone” w sposób naturalny.
Zamiast klasy I w tej placówce zostanie utworzona klasa VII szkoły podstawowej. Nauczyciele
gimnazjum powinni znaleźć zatrudnienie w szkole podstawowej.
Radny K.Kutkowski zapytał, czy istnieje prawdopodobieństwo, że kolejne sale w Szkole
Podstawowej w Pszczółkach trzeba będzie dostosować na potrzeby przedszkola.
Pani Wójt odpowiedziała, że może tak być.
Radny M.Urbanek zapytał, czy projekt uchwały podlega konsultacjom społecznym.
Pani J.Przyłucka odpowiedziała, że nie, jedynie zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty
i związki zawodowe, przy czym opinia związków nie jest wiążąca.
Do projektu uchwały nie było więcej pytań, w związku z czym Przewodnicząca Rady
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.
Uchwała nr XXIV/206/17 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
Pani A.Gołkowska powiedziała, że uchwała w tej sprawie została podjęta podczas
ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2016 r., jednak zaszła konieczność doprecyzowania niektórych jej zapisów i tak:
- poprawiony został zapis § 5 ust.2,
- w § 9 został usunięty ust.2 - szczegóły dotyczące treści umowy,
- w § 13 inny zapis otrzymał ust.3.
Radny Z.Łysik zapytał, ile osób skorzystało z dotacji na starych zasadach.
Pani A.Gołkowska odpowiedziała, że ok.10 osób.
Ponieważ do projektu uchwały nie było innych pytań, Przewodnicząca Rady zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych. Wynik
głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.
Uchwała nr XXIV/207/17 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział w sesji
i zamknęła ją słowami: ”Zamykam obrady XXIV sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.14:45.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska
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