PROTOKÓŁ Nr XXVI/17
XXVI sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 28 marca 2017 r.,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
XXVI sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 15:30 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.
Radni otrzymali materiały wraz z projektami uchwał w terminie przewidzianym
prawem.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie kworum,
3) zatwierdzenie porządku obrad,
4) przyjęcie protokołów XXIII, XXIV i XXV sesji,
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 r. - referuje p.J.Żbikowska,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022
- referuje p.J.Żbikowska,
3) w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki - referuje p.J.Żbikowska,
4) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r. - referuje p.A.Niedźwiecka-Hirsz,
5) w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w gminie
Pszczółki do nowego ustroju szkolnego - referuje p.J.Przyłucka,
6) w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola gminnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Pszczółki - referuje p.J.Przyłucka,
7) w sprawie realizacji projektu pn. "Cała naprzód I" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 - referuje p.B.Nowakowska,
8) w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt - referuje p.J.Drzewiecki,
9) w sprawie ustanowienia służebności gruntowej w działce 222/17 w Pszczółkach - referuje
p.A.Szymecka-Jocz,
10) w sprawie komunalizacji działki nr 196/3 w Pszczółkach - referuje p.A.Szymecka-Jocz,
11) w sprawie komunalizacji działki nr 115/1 w Kleszczewku - referuje p.A.Szymecka-Jocz,
12) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 335/25, 335/26
i 335/38) - referuje p.A.Szymecka-Jocz,
13) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (droga gminna stanowiąca działki nr 59/7,
61/1, 335/24, 335/36, 28/3 i 29/14) - referuje p.A.Szymecka-Jocz,
14) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna działka nr 134/3) - referuje
p.A.Szymecka-Jocz,
15) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatne działki nr 221/9, 221/20) - referuje
p.A.Szymecka-Jocz.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki za 2016 r. referuje p.A.Niedźwiecka-Hirsz - Przewodnicząca Komisji
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4. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy
Pszczółki za 2016 r. - referuje p.W.Rek - Przewodniczący Komisji
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury
i Sportu Rady Gminy Pszczółki za 2016 r. - referuje p.M.Urbanek - Przewodniczący
Komisji
6. Plan pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki na
2017 r. - referuje p.W.Rek
7. Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy
Pszczółki na 2017 r. - referuje p.M.Urbanek
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Pszczółki referuje p.J.Żbikowska
9. Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami
10. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
11. Wolne wnioski i informacje
12. Zamknięcie obrad
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXVI sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami:
„Otwieram XXVI sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła obecność 14 radnych
(1 nieobecny - radny Adrian Krzewiński), tym samym prawomocność sesji i zdolność do
podejmowania uchwał - lista obecności w załączeniu.
W sesji uczestniczyło także 5 sołtysów - lista obecności w załączeniu.
3) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad znajduje się w materiałach na
sesję, które otrzymali wszyscy radni. W punkcie 2 wprowadza się kolejny projekt uchwały:
poz.16 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego działek nr 453/14 i 451/1
w Pszczółkach, który zreferuje p.A.Szymecka-Jocz.
Zapytała czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. Ponieważ żadnych nie
zgłoszono zarządziła głosowanie. Obecnych 14 radnych, wynik głosowania: ZA - 14
radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołów XXIII, XXIV i XXV sesji
Przewodnicząca Rady H.Ostrowska powiedziała, że protokoły XXIII, XXIV i XXV sesji
były dostępne 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
Radny M.Urbanek zapytał o zakres prac inwestycyjnych, związanych z obchodami 700-lecia
Kleszczewka. Zapytał też, czy w związku z koniecznością wykonania robót naprawczych na
boiskach ORLIK, Gmina zwróci się do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie.
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6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Pani Wójt odpowiedziała:
1) ze względu na uroczystość 700-lecia Kleszczewka spieszymy się z inwestycją
chodnikowo-drogową koło stawku oraz nasadzeniami roślin. Powiedziała, że stanie
tam pamiątkowy kamień z informacją o sołtysach tej miejscowości,
2) w kwestii napraw na boiskach ORLIK - zapewniła, że będziemy szukać środków
finansowych na ten cel.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 r.
Projekt uchwały szczegółowo omówiła p.J.Żbikowska - Skarbnik Gminy. Powiedziała, że
zmiany dotyczą zmniejszenia o kwotę 33.558 zł planu dochodów oraz zwiększenia o kwotę
1.198.202 zł wydatków. W związku z ustaleniem kwoty wolnych środków z lat ubiegłych
w kwocie wyższej o 1.231.760 zł, o tę kwotę został zwiększony deficyt na 2017 r.
Radny K.Kutkowski poprosił o więcej informacji nt. API festiwalu.
Pani Wójt powiedziała, że to druga impreza, obok Święta Miodu Pszczółkowskiego, jednak
na mniejszą skalę. Będzie trwała od rana i jej program obejmuje Forum Pszczelarskie.
Pokażemy również to, co przygotowała szkoła podstawowa z okazji 60-lecie Koła
Pszczelarskiego w Pszczółkach.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
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 XXVI/211/17 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022
Projekt uchwały omówiła p.J.Żbikowska. Powiedziała, że zmiana WPF jest konieczna
ze względu na wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć oraz zmianę wyniku
budżetu. Szczegółowo omówiła załączniki.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXVI/212/17 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
Pani J.Żbikowska wyjaśniła, że uchwała zostaje zmieniona, ponieważ w Sołectwie
Rębielcz zmieniła się osoba pełniąca funkcję sołtysa oraz inkasenta. W związku z tym, iż
uchwała stanowi prawo miejscowe, został opracowany jej tekst jednolity.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXVI/213/17 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej przedstawiła p.A.Niedźwiecka-Hirsz.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXVI/214/17 została podjęta jednogłośnie.
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5) w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w gminie
Pszczółki do nowego ustroju szkolnego
Pani J.Przyłucka powiedziała, że otrzymaliśmy pozytywną opinię Pomorskiego
Kuratora Oświaty w sprawie projektu dostosowania sieci szkół w naszej gminie do nowego
ustroju szkolnego, uchwalonego uchwałą z dnia 17 stycznia br. Organizacje związkowe
w ustawowym terminie nie zajęły w tej sprawie stanowiska. W związku z powyższym został
przygotowany projekt niniejszej uchwały.
Ponieważ nie było żadnych 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 XXVI/215/17 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola gminnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Pszczółki
Pani J.Przyłucka wyjaśniła, że zmieniły się przepisy oświatowe i dotychczasowa
uchwała nie ma umocowania prawnego, stąd została zmieniona podstawa prawna. Kryteria
postępowania rekrutacyjnego nie zmieniły się, jedynie wymienione w załączniku zaświadczenia zostały zastąpione oświadczeniami.
Radny Z.Łysik zapytał, czy do przedszkola możemy przyjąć dzieci spoza terenu naszej
gminy.
Pani J.Przyłucka odpowiedziała, że nie powinniśmy. Mamy obowiązek przyjąć dzieci
naszych mieszkańców i finansować ich pobyt w placówce.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej 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 XXVI/216/17 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie realizacji projektu pn. "Cała naprzód I" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020
Pani B.Nowakowska wyjaśniła zasady realizacji projektu, który jest adresowany do
15 osób biernych zawodowo. Z budżetu gminy nie wydajemy żadnej złotówki, a termin
złożenia wniosku upływa z dniem 31 marca br.
Radny M.Urbanek zapytał o kryteria wiekowe dla uczestników projektu.
Pani B.Nowakowska odpowiedziała, że dotyczy on osób powyżej 30 r.ż.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej 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 XXVI/217/17 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt
Pan J.Drzewiecki powiedział, że zgodnie z przepisami, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi jest przyjmowany każdego roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii
Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz kół łowieckich, działających na terenie naszej gminy.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXVI/218/17 została podjęta jednogłośnie.
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9) w sprawie ustanowienia służebności gruntowej w działce 222/17 w Pszczółkach
Pani Szymecka-Jocz wyjaśniła, że chodzi o zabezpieczenie Przedsiębiorstwu „Dom
Książki” dostępu do drogi publicznej poprzez gminną działkę nr 222/17.
Radny K.Kutkowski zapytał, czy można ustanowić służebność do działki, która nie graniczy
z gminną.
Radca Prawny odpowiedział, że tak.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej 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 XXVI/219/17 została podjęta jednogłośnie.
10) w sprawie komunalizacji działki nr 196/3 w Pszczółkach
Pani A.Szymecka-Jocz powiedziała, że działka nr 196/3 w Pszczółkach jest
własnością Skarbu Państwa i stanowi część ul. M.Kopernika. Uchwała umożliwi wystąpienie
z wnioskiem do Wojewody Pomorskiego o jej nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy
Pszczółki.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXVI/220/17 została podjęta jednogłośnie.
11) w sprawie komunalizacji działki nr 115/1 w Kleszczewku
Pani A.Szymecka-Jocz powiedziała, że działka nr 115/1 w Kleszczewku znajduje się
przy skrzyżowaniu ulic Pomorskiej i Sosnowej, i stanowi własność Skarbu Państwa. Na
działce stoi przydrożny krzyż, którego konserwacją i utrzymaniem zajmuje się Gmina
Pszczółki. Niniejsza uchwała umożliwi uregulowanie stanu prawnego działki poprzez
wystąpienie do Wojewody Pomorskiego o jej komunalizację.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXVI/221/17 została podjęta jednogłośnie.
12) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 335/25, 335/26
i 335/38)
Pani A.Szymecka-Jocz powiedziała, że współwłaściciele prywatnych działek w Skowarczu, stanowiących drogę, zwrócili się z wnioskiem o nadanie nazwy, proponując „ul.
Świetlikową”. Droga łączy się z ul. Ziołową.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXVI/222/17 została podjęta jednogłośnie.
13) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (droga gminna stanowiąca działki nr 59/7,
61/1, 335/24, 335/36, 28/3 i 29/14)
Pani A.Szymecka-Jocz wyjaśniła, że uchwała rozszerza zakres ul. Ziołowej o kolejne
działki, stąd konieczność uchylenia dotychczas obowiązującej i podjęcia nowej.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXVI/223/17 została podjęta jednogłośnie.
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14) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna działka nr 134/3)
Pani A.Szymecka-Jocz powiedziała, że współwłaściciele prywatnej działki drogowej
w Różynach zwrócili się z wnioskiem o nadanie nazwy, proponując „ul. Leszczynowa”.
Droga ma początek od ul.Młyńskiej.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, PRZECIW – 1 radny (Z.Łysik), wstrzymujących się nie było. Uchwała nr XXVI/224/17 została podjęta.
15) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatne działki nr 221/9, 221/20)
Pani A.Szymecka-Jocz powiedziała, że współwłaściciele prywatnej drogi w Różynach
zwrócili się z wnioskiem o nadanie jej nazwy, proponując „ul. Fiołkowa”. W sąsiedztwie
znajdują się ulice: Kwiatowa, Lawendowa i Wrzosowa.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXVI/225/17 została podjęta jednogłośnie.
16) w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego działek nr 453/14 i 451/1
w Pszczółkach
Pani A.Szymecka-Jocz wyjaśniła, że uchwała w sprawie nabycia od PKP prawa
użytkowania wieczystego terenu położonego między ul. Ogrodową i Dworcową
w Pszczółkach, została podjęta w 2015 r. W wyniku podziału geodezyjnego zmianie uległy
numery działek, stąd konieczność uchylenia dotychczasowej uchwały i podjęcia nowej
z aktualnymi numerami.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXVI/226/17 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki za
2016 r. przedstawiła p.A.Niedźwiecka-Hirsz - Przewodnicząca Komisji.
Pytań i uwag nie było.
Ad.4 Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady
Gminy Pszczółki za 2016 r. przedstawił p.W.Rek - Przewodniczący Komisji.
Pytań i uwag nie było.
Ad.5 Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej,
Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki za 2016 r.- przedstawił p.M.Urbanek Przewodniczący Komisji.
Ad.6 Plan pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki na
2017 r. przedstawił p.W.Rek - Przewodniczący Komisji. Dokument stanowi załącznik nr 1
do protokołu.
Pytań i uwag nie było.
Ad.7 Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady
Gminy Pszczółki na 2017 r. przedstawił p.M.Urbanek - Przewodniczący Komisji.
Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Pytań i uwag nie było.
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Ad.8 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę
Pszczółki
Sprawozdanie przedstawiła p.J.Żbikowska. Powiedziała, że wysokość wynagrodzenia nauczycieli uzależniona jest m.in. od stopnia awansu zawodowego, posiadanych
kwalifikacji i wymiaru zajęć obowiązkowych. Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi
określony procent kwoty bazowej, ogłaszanej każdego roku w ustawie budżetowej. W roku
2016 średnie wynagrodzenie nauczycieli kontraktowych, stażystów, mianowanych oraz
dyplomowanych w naszej gminie było powyżej wymaganego minimum i z tego względu po
raz pierwszy nie wypłacaliśmy jednorazowych dodatków uzupełniających.
Pytań i uwag nie było.
Ad.9 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, w tym realizowanych projektach i przeprowadzanych postępowaniach przetargowych.
Poinformowała o akcji „weekend za pół ceny”, zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz
spotkaniu w sprawie badania poziomu hałasu na autodromie.
Ad.10 Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w
okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady Gminy
Pani H.Ostrowska powiedziała, że do kancelarii Rady Gminy wpłynęły sprawozdania
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 r. oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2016 r., złożone przez Kierownika GOPS.
Ad.11 Wolne wnioski i informacje
1) Radny P.Cichocki poprosił, aby radnym przesłać drogą mailową protokół posiedzenia
Komisji Gospodarczej, podczas którego były omawiane plany remontowe dróg.
Pani Wójt powiedziała, że protokoły są dostępne w kancelarii Rady Gminy.
2) Radny Z.Łysik poprosił, aby przy placu zabaw w Parku Lipowym częściej wybierać
śmieci. Powiedział, że są tam wyrwane 3 płaty siatki ogrodzeniowej.
3) Radny K.Kutkowski zgłosił, że przy ścieżce rowerowej, na wysokości skrzyżowania
z ul.Sportową w Pszczółkach, są urwane zawiasy od klapy do studzienki z pompą.
Powiedział też, że dalej wycieka w tym miejscu woda.
4) Pan Lech Czarnecki - doradca PODR w Gdańsku, przedstawił prezentację multimedialną
nt. odnawialnych źródeł energii i ograniczenia emisji CO2 do atmosfery.
Ad.12 Zamknięcie obrad
Przewodnicząca Rady Gminy H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział w sesji
Rady i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady XXVI sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.18:00.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska
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Załącznik nr 1 do protokołu
nr XXVI/17 z dnia 28 marca 2017 r.

PLAN PRACY
KOMISJI GOSPODARCZEJ I ROZWOJU GMINY
RADY GMINY PSZCZÓŁKI na 2017 r.
Lp

Miesiąc

Przedmiot działania Komisji

1

31 stycznia 2017
godz.16:00

1. Opracowanie planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju
Gminy na 2017 r.
2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2016 r.

2

21 lutego 2017
godz.14:00

Funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Pszczółki

3

28 marca 2017
godz.14:00

1. Ocena stanu dróg na terenie gminy ze wskazaniem dróg
do naprawy
2. Nasadzenia roślinności na terenie gminy

4

11 kwietnia 2017
godz.14:00

1. Ochrona środowiska (problem smogu)
2. Alternatywne źródła energii (ogrzewanie gospodarstw)

5

9 maja 2017
godz.14:00

Zaopiniowanie wykonania budżetu za 2016 r. Analiza materiałów
na sesję absolutną

6

6 czerwca 2017
godz.14:00

1. Stan realizacji dostosowania publicznych szkół do nowego
ustroju szkolnego
2. Ocena napraw dróg

7

LIPIEC

8

8 sierpnia 2017
godz.14:00

1. Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Pszczółkach
2. Ścieżka edukacyjna w Skowarczu - wyjazd w teren

9

5 września 2017
godz.14:00

Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu
gminy Pszczółki za I półrocze 2017 r.

-

17 października
10 2017 g.14:00

Przegląd inwestycji i projektów zrealizowanych w 2017 r.

14 listopada 2017
11 godz.14:00

Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących wysokości
podatków na 2016 r.

12

5 grudnia 2017
godz.14:00

1. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Pszczółki na 2018 r.
2. Podsumowanie pracy Komisji Gospodarczej w 2017 r.
3. Opracowanie planu pracy na 2018 r.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej
/-/ Wojciech Rek
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Załącznik nr 2 do protokołu
nr XXVI/17 z dnia 28 marca 2017 r.

PLAN PRACY
KOMISJI OŚWIATY, OCHRONY ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ, KULTURY
I SPORTU RADY GMINY PSZCZÓŁKI na 2017 r.
Lp

Planowana data
i godz. posiedzenia

1

Styczeń

2

Luty
21-02-2017

3

Marzec
21-03-2017 g.14:00

4

Kwiecień
25-04-2017 g.14:00

5

Maj
09-05-2017 g.14:00

6

Czerwiec
06-06-2017 g. 14:00

7

Lipiec

8

Sierpień
29-08-2017 g.14:00

9

Wrzesień
05-09-2017 g.14:00

10

Październik
10-10-2017 go.14:00

11

Listopad
14-11-2017
g.12:00 biblioteka
g.14:00 posiedzenie
wspólne
Grudzień
05-12-2017 g.14:00

12

Tematyka posiedzenia
Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok oraz przygotowanie
sprawozdania za rok 2016
Zapoznanie się z działalnością Fundacji „Żyć Godnie” w Kolniku
(posiedzenie wyjazdowe od godz.12:00)
Działalność publicznej opieki zdrowotnej na terenie gminy Pszczółki
(godz.14:00)
Zapoznanie się z realizacją projektu wsparcia edukacji w gminie
Pszczółki pn. „Mądre Pszczółki= Pyszny Miód”
Zapoznanie się z inicjatywami sportowymi na terenie gminy Pszczółki
- działalność boisk ORLIK w sezonie wiosenno-letnim, funkcjonowanie klubów sportowych oraz szkolnych klubów sportowych
Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za 2016 rok
Analiza materiałów na sesję absolutoryjną
Stan realizacji dostosowania szkół publicznych do nowego ustroju
szkolnego
Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkól na rok szkolny
2017/2018
Ocena stanu przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego
2017/2018 (wykonane remonty i inwestycje, przyszłe potrzeby
inwestycyjne, informacja na temat osiągnięć edukacyjnych uczniów) posiedzenie wyjazdowe
Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2017 roku
Zapoznanie się z projektem Programu Współpracy Gminy Pszczółki
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018
Informacja o realizacji programu współpracy Gminy Pszczółki
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017
Zapoznanie się z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pszczółkach (godz.12:00 - posiedzenie wyjazdowe)
Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących stawek podatków
i opłat lokalnych na 2018 rok
Zaopiniowanie budżetu gminy na 2018 rok
Ustalenie planu pracy Komisji na 2018 rok
Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2017 rok
Przewodniczący Komisji Oświaty
/-/ Maciej Urbanek
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