PROTOKÓŁ Nr XXVII/17
XXVII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 13 czerwca 2017 r.,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach

XXVII 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.
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 protokołu XXVI sesji,
interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

2. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki za 2016 r. - referuje
p.W.Jankow
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2016 r., ocena jego realizacji
i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu - przedstawia
p.J.Żbikowska
4. Sprawozdanie finansowe gminy Pszczółki za 2016 r. - przedstawia p.J.Żbikowska
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2016 r. - przedstawia p.H.Ostrowska - Przewodnicząca Rady Gminy Pszczółki
6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pszczółki na dzień 31.12.2016 r. przedstawia p.A.Gołkowska
7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Pszczółki - przedstawia p.A.Niedźwiecka-Hirsz
8. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki - przedstawia
p.A.Niedźwiecka-Hirsz
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki - przedstawia
p.H.Ostrowska
10. 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 porozumienia z Powiatem Gdańskim na realizację zadania pn. "Święto Miodu
Pszczółkowskiego"- referuje p.H.Brejwo,
4) w sprawie zgody na współdziałanie Gminy Pszczółki z miejscowością Znamieńsk
i Gwardiejskim Okręgiem Miejskim (Federacja Rosyjska, Obwód Kaliningradzki) - referuje
p. H.Brejwo,
5) zmieniająca uchwałę nr XXVI/215/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania
sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Pszczółki do nowego ustroju
szkolnego - referuje p.A.Kowalczyk,
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6) w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - referuje p. P.Jocz,
7) w sprawie nabycia działki nr 45/17 w Pszczółkach - referuje p.A.Szymecka-Jocz,
8) w sprawie sprzedaży działki nr 356 w Skowarczu - referuje p.A.Szymecka-Jocz,
9) w sprawie sprzedaży części działki 416/5 w Pszczółkach - referuje p.A.Szymecka-Jocz,
10) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki 659/2 w Pszczółkach - referuje
p.A.Szymecka-Jocz,
11) w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Pszczółki na lata 20172020 - referuje p.R.Walasek,
12) uchylająca uchwałę nr XVI/183/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Skowarcz, gmina Pszczółki, uchwalonego uchwałą nr II/25/06 z dnia
6 grudnia 2006 r. - referuje p.R.Walasek,
13) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Ulkowy - referuje p.R.Walasek,
14) w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (część prywatnej działki nr 291/7) referuje p.R.Walasek,
15) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrowite (droga gminna stanowiąca
działkę nr 365) - referuje p.R.Walasek
11. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Pszczółki za 2016 r. - referuje
p.B.Nowakowska
12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
za 2016 r. - referuje p.B.Nowakowska
13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 r. - referuje
p.B.Nowakowska
14. Sprawozdanie z realizacji Gm. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pszczółki za rok 2016 - referuje
p.B.Nowakowska
15. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Pszczółki za rok 2016 - referuje p.B.Nowakowska
16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Pszczółki w 2016 r. - referuje p.B.Nowakowska
17. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami
pozarządowymi za 2016 r. - referuje p.D.Gromadzka
18. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie obrad.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXVII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami:
„Otwieram XXVII 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 4 sołtysów - lista obecności w załączeniu.
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3) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad znajduje się w materiałach na
sesję, które otrzymali radni. Do porządku wprowadza się następujące zmiany:
- w pkt.10 rozpatrzenie projektów uchwał, usuwa się projekt uchwały nr 13 w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego
ULKOWY, natomiast wprowadza projekt w sprawie sprzedaży części działki nr 866/4 i 248/5
w Pszczółkach, który zreferuje p.A.Szymecka-Jocz,
- po pkt. 14 wprowadza się pkt 15 Sprawozdanie z realizacji Programu na rzecz Seniorów
Gminy Pszczółki za 2016 r., który zreferuje p.Beata Nowakowska. Pozostałe punkty
otrzymują odpowiednio numerację od 16 do 21.
Pani Wójt wyjaśniła, że projekt uchwał, który wycofaliśmy z porządku sesji, został
przekazany do Konserwatora Zabytków w celu uzgodnienia zmiany dot. budowy świetlicy
w Ulkowych. Zostało to ustalone podczas wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej
i Komisji Oświaty.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy są uwagi do przedstawionego porządku
posiedzenia. 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 protokołu XXVI sesji
Przewodnicząca Rady H.Ostrowska powiedziała, że protokół XXVI 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
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Radny K.Kutkowski zapytał, czy zostało wysłane pismo do PORD w sprawie hałasu.
Pani Wójt odpowiedziała, że tak.
Radny W.Rek powiedział, że kiedyś mieszkańcy Rębielcza ułożyli w terenie dreny, obecnie
zostały one rozebrane i są obawy, że podczas opadów deszczu będą zalewane posesje.
Pani A.Gołkowska powiedziała, że wybudowana droga posiada odwodnienie, więc drenarka
nie jest tam potrzebna. Woda z pól schodzi drenami do studni, które nie zostaną rozebrane.
Jest umowa z wykonawcą drogi, że będzie się kontaktował z Urzędem, kiedy znajdzie się
na wysokości studni, aby sprawdzić dojście drenów.
Radny Z.Łysik zapytał, na jakim etapie są prace związane z budową węzła integracyjnego.
Pani Wójt odpowiedziała, że jest podpisana umowa z ZIT na dofinansowanie. Liderem
projektu jest Miasto Pruszcz Gdański. Obecnie czekamy na informację, iż możemy podpisać
akt notarialny z PKP w sprawie przejęcia gruntu.
Ad.2 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki za 2016 r.
Ad.3 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2016 r., ocena jego realizacji
i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu.
Pani Wójt powiedziała, że zostanie przedstawiona prezentacja multimedialna, która
pokazuje realizację Strategii Rozwoju Gminy za 2016 r. oraz realizację budżetu w 2016 r.
w stosunku do roku 2015. Poprosiła p.Władysława Jankowa o przedstawienie prezentacji.
Pani J.Żbikowska uzupełniła informacje nt. wykonania budżetu. Powiedziała, że
sprawozdanie zostało szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady
Gminy w dniu 9 maja br. Następnie odczytała treść uchwały składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2017 r., w której pozytywnie
zaopiniowano sprawozdanie gminy Pszczółki z realizacji budżetu za 2016 rok.
Uwag do omówionego zagadnienia nie było.
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Ad.4 Sprawozdanie finansowe gminy Pszczółki za 2016 r.
Sprawozdanie przedstawiła p.J.Żbikowska. Powiedziała, że składa się ono z czterech
elementów: - bilansu z wykonania budżetu gminy Pszczółki,
- bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- rachunku zysków i strat jednostki,
- zestawienia zmian w funduszu jednostki,
sporządzonych na dzień 31 grudnia 2016 r.
Sprawozdanie to również było szczegółowo omówione podczas wspólnego posiedzenia
Komisji w dniu 9 maja br.
Uwag do omówionego zagadnienia nie było.
Ad.5 Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za
2016 r. i 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 XXVII/227/17 została podjęta jednogłośnie.
Ad.6 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pszczółki na dzień 31.12.2016 r.
Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiła p.A.Gołkowska.
Pytań do omówionego zagadnienia nie było.
Ad.7 Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Pszczółki
Pani A.Niedźwiecka-Hirsz odczytała treść wniosku z dnia 9 maja 2017 r., skierowanego
do Rady Gminy, w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki z tytułu
wykonania budżetu gminy w 2016 r.
Ad.8 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki
Pani A.Niedźwiecka-Hirsz odczytała treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 19 maja 2017 r., w której pozytywnie zaopiniowano
wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pszczółki z tytułu
wykonania budżetu za 2016 r.
Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki
Pani H.Ostrowska powiedziała, że Rada Gminy zapoznała się ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do podjęcia decyzji w sprawie absolutorium dla Wójta. Ponieważ
decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały, przedstawiła projekt dokumentu
i zarządziła głosowanie nad uchwałą o udzielenie absolutorium dla Pani Wójt z tytułu
wykonania budżetu za 2016 r. 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 XXVII/228/17 została podjęta jednogłośnie.
Rada Gminy pogratulowała Pani Wójt kolejnego absolutorium.
Ad.10 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 r.
Pani J.Żbikowska powiedziała, że projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o kwotę
429.190 zł dochodów oraz wydatków. Szczegółowo omówiła każdą zmianę.
Zgłoszona została autopoprawka w załączniku nr 3 w poz. 31 - zmiana słów: „budynku
gospodarczego” na: „budynku komunalnego”.
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Radny M.Urbanek zapytał o powód wprowadzenia w rozdziale 75075 kwoty 15.000 zł na
promocję.
Pani Wójt odpowiedziała, że z tego rozdziału pokrywane są wszelkie wydatki związane
z promocją gminy, w tym materiały promocyjne, noclegi dla gości.
Ponieważ do projektu uchwały nie było innych 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 XXVII/229/17 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022
Projekt uchwały przedstawiła p.J.Żbikowska. Powiedziała, że jej podjęcie jest konieczne
ze względu na wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć, które szczegółowo
omówiła.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXVII/230/17 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na realizację zadania pn. "Święto Miodu
Pszczółkowskiego"
Pani Wójt powiedziała, że każdego roku Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd.
przekazuje nam środki finansowe na organizację Święta Miodu Pszczółkowskiego. Uchwała
upoważnia Wójta do podpisania porozumienia w sprawie przyjęcia dotacji celowej w kwocie
6.000,00 zł.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXVII/231/17 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie zgody na współdziałanie Gminy Pszczółki z miejscowością Znamieńsk
i Gwardiejskim Okręgiem Miejskim (Federacja Rosyjska, Obwód Kaliningradzki)
Pani Wójt powiedziała, że współpraca z miejscowością Znamieńsk i Gwardiejskim
Okręgiem Miejskim pozwoli na rozwijanie oraz umacnianie współpracy w licznych
dziedzinach gospodarki, turystyki i spraw społecznych. W piątek przyjeżdża 8-osobowa
delegacja, której pokażemy naszą gmin, a także Gdańsk. Chcemy podpisać list intencyjny,
którego treść odczytała. Uchwała upoważnia Wójta do prowadzenie rozmów i zawarcia
umowy partnerskiej.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXVII/232/17 została podjęta jednogłośnie.
5) zmieniająca uchwałę nr XXVI/215/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania
sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Pszczółki do nowego ustroju
szkolnego
Pani A.Kowalczyk wyjaśniła, że jest to uchwała porządkująca - został usunięty §3
z uchwały podjętej w dniu 28 marca br. Ustalenia zawarte w nim, tj. plan publicznych
ośmioletnich szkół podstawowych i granic ich obwodów od 1 września 2019 r., wymagają
odrębnej opinii Kuratora Oświaty, uzyskanej w przyszłości.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXVII/233/17 została podjęta jednogłośnie.
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6) w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Pani A.Gołkowska powiedziała, że uchwałą dostosowujemy nasz Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczółki do Planu Gospodarki Odpadami
dla Województwa Pomorskiego. Omówiła wprowadzone zmiany, które m.in. dotyczą
kolorystyki pojemników na odpady i terminów wywozu nieczystości.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXVII/234/17 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie nabycia działki nr 45/17 w Pszczółkach
Pani A.Szymecka-Jocz wyjaśniła, że działka wymieniona w tytule uchwały to część
ul.Szkolnej w Pszczółkach. Uchwała umożliwi uporządkowanie stanu prawnego drogi.
Radny K.Kutkowski zapytał, czy znana jest kwota zakupu, czy dopiero będzie robiona
wycena.
Pani Wójt odpowiedziała, że wstępnie umówiliśmy się z właścicielami gruntu na stawkę 10
zł/m2.
Ponieważ do projektu uchwały nie było innych 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 XXVII/235/17 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie sprzedaży działki nr 356 w Skowarczu
Pani A.Szymecka-Jocz powiedziała, że działka, o której mowa w uchwale, ma
powierzchnię 12,8 ha i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest
przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz usługi. Obecnie teren
jest dzierżawiony rolniczo.
Pani Wójt powiedziała, że uchwała umożliwi wydatkowanie środków finansowych na
wycenę terenu, a potem wspólnie zostanie podjęta decyzja, czy grunt sprzedamy w całości,
czy po dokonaniu jego podziału.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXVII/236/17 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie sprzedaży części działki 416/5 w Pszczółkach
Pani A.Szymecka-Jocz wyjaśniła, że działka stanowi część ul. Tczewskiej.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest ona przeznaczona pod
zabudowę mieszkaniową oraz drogę. Chcemy oddzielić część mieszkaniową od drogi
i przeznaczyć ją do sprzedaży.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXVII/237/17 została podjęta jednogłośnie.
10) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki 659/2 w Pszczółkach
Pani A.Szymecka-Jocz wyjaśniła, że działka, będąca własnością gminy, jest
zabudowana budynkiem handlowym, będącym własnością dzierżawcy. Uchwałą z 6
listopada 2013 r. została ona przeznaczona do sprzedaży, jednak po przeprowadzeniu
analizy ekonomicznej zasadne jest przeznaczenie tego gruntu do dalszej dzierżawy.
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Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXVII/238/17 została podjęta jednogłośnie.
11) w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Pszczółki na lata 20172020
Pani R.Walasek powiedziała, że dokument wymieniony w uchwale opracowuje się na
okres 4 lat. Poprzedni został uchwalony w grudniu 2011 r. Omówiła jego elementy składowe
i powiedziała, że Program został pozytywnie zaopiniowany przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXVII/239/17 została podjęta jednogłośnie.
Posiedzenie opuściła radna M.Bartkowska.
12) uchylająca uchwałę nr XVI/183/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Skowarcz, gmina Pszczółki, uchwalonego uchwałą nr II/25/06 z dnia
6 grudnia 2006 r.
Pani R.Walasek, że powodem uchylenia uchwały z dnia 19 grudnia 2012 r. jest
zmiana kierunku rozwoju i sposobu wykorzystania działki wymienionej w uchwale.
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 XXVII/240/17 została podjęta jednogłośnie.
Na posiedzenie wróciła radna M.Bartkowska.
13) w sprawie sprzedaży części działki nr 866/4 i 248/5 w Pszczółkach
Pani A.Szymecka-Jocz wyjaśniła, że uchwała dotyczy części działek znajdujących
się w sąsiedztwie ul.Fabrycznej w Pszczółkach. Ich sprzedaż umożliwi wykonanie
ogrodzenia nieruchomości, na której po sąsiedzku prowadzona jest działalność gospodarcza. Wniosek w tej sprawie złożył użytkownik wieczysty sąsiedniej nieruchomości.
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 XXVII/241/17 została podjęta jednogłośnie.
Posiedzenie opuścił radny Z.Łysik.
14) w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (część prywatnej działki nr 291/7)
Pani R.Walasek powiedziała, że współwłaściciele prywatnej działki, prostopadłej do
ul.Polnej, wystąpili z wnioskiem o nadanie jej nazwy „ul.Boczna”.
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 XXVII/242/17 została podjęta jednogłośnie.
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15) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrowite (droga gminna stanowiąca
działkę nr 365)
Pani R.Walasek powiedziała, że w związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego przy wewnętrznej drodze gminnej, powstała konieczność wprowadzenia nazwy
ulicy. Proponuje się nazwę „ul. Urocza”.
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 XXVII/243/17 została podjęta jednogłośnie.
Posiedzenie opuścił radny K.Kutkowski.
Ad.11 Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Pszczółki za 2016 r.
Ad.12 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
za 2016 r.
Ad.13 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 r.
Ad.14 Sprawozdanie z realizacji Gm. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pszczółki za rok 2016
Ad.15 Sprawozdanie z realizacji Programu na rzecz Seniorów Gminy Pszczółki za 2016 r.
Ad.16 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Pszczółki za rok 2016
Ad.17 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Pszczółki w 2016 r.
Pani B.Nowakowska - Kierownik GOPS, przedstawiła prezentację multimedialną,
obejmującą zadania, o których mowa w wymienionych sprawozdaniach. W wersji papierowej
dokumenty są dostępne do wglądu w kancelarii Rady Gminy.
Pytań do przedstawionego zagadnienia nie było.
Ad.18 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami
pozarządowymi za 2016 r.
Sprawozdanie przedstawiła p.D.Gromadzka. Dokument jest dostępny w kancelarii Rady
Gminy.
Pytań do przedstawionego zagadnienia nie było.
Ad.19 Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Pani H.Ostrowska poinformowała o pismach, które wpłynęły do kancelarii Rady Gminy.
Zaprosiła do udziału w XVII turnieju sportowo-rekreacyjnym samorządowców powiatu
gdańskiego w dniu 20 czerwca 2017 r. na terenie Faktorii w Pruszczu Gdańskim.
Ad.20 Wolne wnioski i informacje
Pani Wójt omówiła zadania zrealizowane w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
Radny M.Urbanek zaprosił obecnych na Noc Świętojańską do Różyn w dniu 17 czerwca br.
o godz.19:00.
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Ad.21 Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział w sesji
Rady i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady XXVII sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.17:05.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska
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