PROTOKÓŁ Nr XXV/17
XXV sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się 13 lutego 2017 r.
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, na wniosek Wójta.

XXV 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. 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 budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok,
2) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Pszczółki,
3) w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu dotacji na realizację zadania pn. „Budowa
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz”.
3. Zamknięcie obrad sesji.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXV sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami: „Otwieram
XXV 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 A.Krzewiński, P.Cichocki) - 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 budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok
Pani Wójt wyjaśniła, że jest potrzeba ogłoszenia w najbliższym czasie przetargów. Nie
znamy jeszcze kwoty wolnych środków, stąd konieczność przesunięcia środków i wprowadzenia do budżetu nowych inwestycji.
Pani Jolanta Żbikowska powiedziała, że zmiana budżetu obejmuje zwiększenie
dochodów i wydatków o kwotę 640.000 zł, i szczegółowo je 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 XXV/208/17 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Pszczółki
Pani O.Laskowska powiedziała, że uchwała została przygotowana w związku z pracami
nad planowanym przeprowadzeniem konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Pszczółki statusu miasta. Dotychczas obowiązujący regulamin obejmował tylko jedną
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formę konsultacji, co znacząco ograniczało możliwość wypowiedzenia się mieszkańców
w sprawach ważnych dla gminy lub sołectwa.
Radny K.Kutkowski poprosił o kilkuminutową przerwę, aby zapoznać się z treścią regulaminu.
Przewodnicząca Rady zarządziła 5 minutową przerwę.
Radny M.Urbanek zapytał o zapis w §5 dotyczący procentowego udziału mieszkańców przy
składaniu wniosku w sprawie konsultacji. Czy wynika on z aktów wyższego rzędu?
Pani O.Laskowska odpowiedziała, że liczba ta została powtórzona z dotychczasowej uchwały
i jest ona uznaniowa.
Radny K.Kutkowski zapytał, czy w sytuacji nabycia przez Pszczółki praw miejskich będą
funkcjonowały dwie rady.
Pani Wójt odpowiedziała, że nie.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodnicząca Rady 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 XXV/209/17 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu dotacji na realizację zadania pn. „Budowa
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz”.
Pani O.Laskowska powiedziała, że Powiat Gdański zaproponował wspólną realizację
budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Różyny-Ulkowy-Rębielcz. Uchwała umożliwi
podpisanie w tej sprawie porozumienia i przekazanie dotacji w kwocie do 135 tys. zł.
Pani Wójt dodała, że Powiat nie otrzymał dofinansowania z tzw. schetynówki, w ramach której
miała być realizowana przebudowa drogi powiatowej Różyny-Ulkowy-Rębielcz i zaproponował
budowę chodnika przy tej drodze, w miejscowości Ulkowy. Nasz udział finansowy wyniesie
50% wartości zadania, wynikającej z rozstrzygniętego przetargu.
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 XXV/210/17 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział w sesji
i zamknęła ją słowami: ”Zamykam obrady XXV sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.17:50.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska
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