PROTOKÓŁ Nr XXX/17
XXX sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 14 listopada 2017 r.,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
XXX sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 14:30 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 XXVII, XXVIII i XXIX 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 stawek podatku od środków transportowych - referuje p.W.Gołąb,
4) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r. referuje p.R.Pałucha,
5) w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomości - referuje p.R.Pałucha,
6) w sprawie taryf za wodę pobraną z gminnych urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie
ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych - referuje p.A.Staszenko,
7) w sprawie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącego
finansowania budowy drogi rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 91 - referuje p.H.Brejwo,
8) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podst. im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
w Pszczółkach - referuje p.M.Dorobek,
9) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Skowarczu - ref. p. M.Dorobek,
10) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Różynach - ref. p. M.Dorobek,
11) w sprawie likwidacji świetlicy socjoterapeutycznej - referuje p.B.Nowakowska,
12) w sprawie przyjęcia Gm. Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 - ref.
p.B.Nowakowska,
13) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2018 - referuje p.B.Nowakowska,
14) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 - ref.
p.B.Nowakowska,
15) w sprawie Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 - referuje p. M.Dorobek,
16) w sprawie komunalizacji działki nr 115/1 w Kleszczewku - referuje p.A.Gołkowska,
17) w sprawie nabycia działki nr 43/2 w Rębielczu - referuje p.A.Gołkowska,
18) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 350/1) - ref. p.A.Gołkowska,
19) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka nr 408/26) - ref. p.A.Gołkowska,
20) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna działka nr 197/7) - ref. p.A.Gołkowska,
21) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (prywatna działka nr 11/4) - ref. p.A.Gołkowska,
22) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (prywatna działka nr 98/27) - ref. p.A.Gołkowska,
23) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (fragm. gminnej działki nr 20/2) - referuje
p.A.Gołkowska,
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24) zmieniająca uchwałę nr X/84/07 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kleszczewko referuje p.A.Gołkowska,
25) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatne działki nr 223/51, 223/58, 223/63) - referuje
p. A.Gołkowska,
26) w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działki nr 273, 274, 75/3, 76/3,155/1) - referuje
p.A.Gołkowska,
27) w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 153/9) - referuje p.A.Gołkowska,
28) w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 153/8) - referuje p.A.Gołkowska,
29) w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działki nr 43/4 i 45/11) - referuje p.A.Gołkowska,
30) w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działki nr 152/2 i 151) - referuje p.A.Gołkowska,
31) w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 150) - referuje p.A.Gołkowska,
32 w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 148) - referuje p.A.Gołkowska,
33) w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (część działki nr 146) - referuje p.A.Gołkowska,
34) w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 162/3) - referuje p.A.Gołkowska,
35) w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 160) - referuje p.A.Gołkowska,
36) w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 159) - referuje p.A.Gołkowska,
37) w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 163, część działki nr 146) - ref.
p.A.Gołkowska,
38) w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka gminna nr 38) - ref. p.A.Gołkowska,
39) w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka nr 37/1 należąca do Skarbu Państwa) ref. p.A.Gołkowska,
40) w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka gminna nr 39) - ref. p.A.Gołkowska,
41) w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka należąca do Skarbu Państwa nr 20/11)
- ref. p.A.Gołkowska,
42) w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka należąca do Skarbu Państwa nr 224) ref. p.A.Gołkowska,
43) w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka gminna nr 34/1) - ref. p.A.Gołkowska,
44) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta - ref. p.H.Ostrowska.

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pszczółki w roku szkolnym
2016/2017 - referuje p.M.Dorobek.
4. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2016 r. - przedstawia
p.D.Gromadzka,
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
6. Wolne wnioski i informacje
7. Zamknięcie obrad
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXX sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami:
„Otwieram XXX sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła obecność 14 radnych
(1 nieobecna - radna Marta Grzeszczyk), tym samym prawomocność sesji i zdolność do
podejmowania uchwał - lista obecności w załączeniu.
W sesji uczestniczyło także 6 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, i zapytała, czy są do niego uwagi. 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.
2

4) przyjęcie protokołów XXVII, XXVIII i XXIX sesji
Przewodnicząca Rady H.Ostrowska powiedziała, że protokoły XXVII, XXVIII i XXIX
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 P.Cichocki podziękował za wykonanie remontu nawierzchni ul.Sadowej w Różynach,
ale zasygnalizował, że w kilku miejscach płyty są naruszone i uszkodzone.
Zapytał o termin drugiego w tym roku równania dróg polnych.
Radny Z.Łysik zapytał o termin zakończenia remontu nawierzchni ul. Nowej w Pszczółkach.
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Pani Wójt odpowiedziała:
1) równanie dróg polnych jest realizowane obecnie - dziś i jutro będzie na terenie
sołectwa Różyny,
2) remont ul. Nowej potrwa do drugiej połowy grudnia br.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 r.
Projekt uchwały przedstawiła p.J.Żbikowska - Skarbnik Gminy. Powiedziała, że zmiany
dotyczą zwiększenia o kwotę 37.600 zł planu dochodów oraz planu wydatków. Szczegółowo
omówiła zmiany w poszczególnych działach budżetu.
Radny M.Urbanek zapytał, czy rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skowarczu dotyczy
konkretnej ulicy. Zapytał również o powód zmniejszenie środków finansowych na archiwum
zakładowe.
Pani Wójt odpowiedziała, że wprowadziliśmy do budżetu środki na opracowanie programu
funkcyjno-użytkowego w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Skowarczu. W kwestii
archiwum - jego wyposażenie jest kosztotwórcze, dlatego w bieżącym roku rezygnujemy
z tego zadania.
Radny J.Juchniewicz zapytał o powód zwiększenie o kwotę 7 tys. zł środków na
dokumentację dot. budowy budynku komunalnego w Ulkowach.
Pani Wójt powiedziała, że jest to efekt uzgodnień z konserwatorem zabytków. Zmienił się
zakres opracowania dokumentacji i z tego powodu zostały zwiększone środki finansowe.
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 XXX/252/17 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, które głównie dotyczą
załącznika nr 2. Dodała, że wskaźniki spłaty zobowiązań są zachowane.
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 XXX/253/17 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Pani W.Gołąb - inspektor ds. księgowości podatkowej, powiedziała, że proponuje się
utrzymanie na dotychczasowym poziomie stawek podatku od środków transportowych,
z wyjątkiem stawek określonych w załączniku nr 6, których proponuje się obniżenie. Analiza
kosztów z uwzględnieniem tej zmiany została przedstawiona podczas wspólnego
posiedzenia Komisji Rady Gminy.
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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 XXX/254/17 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na
2018 r.
Pani R.Pałucha - podinsp. ds. wymiaru podatku, powiedziała, że proponuje się
utrzymanie ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 r.,
na tegorocznym poziomie, tj. 38 zł za 1dt.
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 XXX/255/17 została podjęta jednogłośnie.
Posiedzenie opuścił radny Adrian Krzewiński.
5) w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości
Pani R.Pałucha powiedziała, że wzory formularzy podatkowych na 2018 r. uległy
niewielkiej zmianie w stosunku do dotychczas obowiązujących, w związku z wprowadzeniem przez ustawodawcę zmian w zakresie zwolnień podatkowych oraz podstawy
przedmiotu opodatkowania.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXX/256/17 została podjęta jednogłośnie.
Na posiedzenie wrócił radny Adrian Krzewiński.
6) w sprawie taryf za wodę pobraną z gminnych urządzeń wodociągowych i za
wprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych
Projekt uchwały przedstawiła p.A.Staszenko. Powiedziała, że wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
został złożony do kancelarii Rady Gminy w ustawowym terminie.
Radny K.Kutkowski złożył wniosek o utrzymanie taryf na dotychczasowym poziomie, skoro
nie podwyższamy stawek podatków.
Pani Wójt przypomniała wysokość tegorocznych taryf i powiedziała, że wpływy do budżetu
są wyższe, niż w latach poprzednich.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady zarządziła
głosowanie nad dokumentem, w którym będą ujęte tegoroczne taryfy. 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 XXX/257/17 została podjęta
jednogłośnie.
7) w sprawie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącego
finansowania budowy drogi rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 91
Pani Wójt zgłosiła autopoprawkę polegającą na wprowadzeniu do uchwały §3 o treści
„Upoważnia się Wójta do nieodpłatnego przekazania wytworzonej infrastruktury
podmiotowi, o którym mowa w §1” i zmianie numeracji dotychczasowych §3 i §4
odpowiednio na numery 4 i 5. Wyjaśniła, że uchwała daje kompetencje Wójtowi do
podpisania porozumienia z GDDKiA na budowę ścieżki rowerowej z Pszczółek do Kolnika.
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 XXX/258/17 została podjęta jednogłośnie.
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8) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podst. im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
w Pszczółkach
Pani Marta Dorobek wyjaśniła, że niniejszy projekt uchwały oraz dwa następne
stanowią kolejny krok w harmonogramie wdrażania reformy oświatowej. Uchwały są
jednocześnie aktami założycielskimi poszczególnych placówek, natomiast statuty szkół
pozostają w kompetencji rad pedagogicznych.
Pani Wójt dodała, że wszystkie szkoły mają przygotowane statuty, które obecnie są
na etapie uzgodnień, a dotychczasowe obowiązują do 30 listopada br.
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 XXX/259/17 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Skowarczu
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 XXX/260/17 została podjęta jednogłośnie.
10) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Różynach
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 XXX/261/17 została podjęta jednogłośnie.
11) w sprawie likwidacji świetlicy socjoterapeutycznej
Pani Beata Nowakowska powiedziała, że w 1997 r. w strukturach GOPS została
utworzona świetlica socjoterapeutyczna, mająca siedzibę w budynku przy ul. Pomorskiej 20.
Obecnie budynek ten jest remontowany na Kamienicę Kultury. Ponieważ większość zadań
świetlicy jest realizowanych przez GOPS w ramach programów profilaktycznych, zasadne
jest jej zlikwidowanie.
Do projektu uchwały nie było 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 XXX/262/17 została podjęta jednogłośnie.
12) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
Pani B.Nowakowska powiedziała, że na jednostkach samorządu terytorialnego
spoczywa obowiązek wspierania rodzin, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych oraz organizowanie pieczy zastępczej. Samorządy robią to
w oparciu o opracowany na okres 3 lat program. Obecnie realizowany program był
uchwalony na lata 2015-2017, stąd konieczność przyjęcia nowego, na kolejne 3 lata.
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 XXX/263/17 została podjęta jednogłośnie.
13) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2018
Pani p.B.Nowakowska powiedziała, że rada gminy zobowiązana jest do co rocznego
uchwalania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Programu Przeciwdziałania Narkomanii, stąd projekty uchwał w tej sprawie.
Radny M.Urbanek zapytał, czy są zmiany w tych dokumentach w stosunku do obecnie
obowiązujących.
Pani B.Nowakowska odpowiedziała, że zostały usunięte zapisy dotyczące świetlicy
socjoterapeutycznej.
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Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy mamy zarejestrowane osoby mające problem
z narkotykami.
Pani B.Nowakowska odpowiedziała, że do kwietnia br. jedna osoba dorosła przebywała
w ośrodku dla osób uzależnionych.
Ponieważ do projektów uchwał 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 XXX/264/17 została podjęta jednogłośnie.
14) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
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 XXX/265/17 została podjęta jednogłośnie.
15) w sprawie Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
Pani M.Dorobek powiedziała, że do 30 listopada rada gminy ma ustawowy obowiązek
uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, po
wcześniejszym przeprowadzeniu konsultacji społecznych.
W terminie od 26 października do 9 listopada br. odbyły się konsultacje, w których udział
wziął jeden podmiot. Przedstawiła uwagi zgłoszone przez ten podmiot i sposób ich
rozpatrzenia.
Radny M.Urbanek powiedział, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji
Oświaty i nie było do niego uwag.
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 XXX/266/17 została podjęta jednogłośnie.
16) w sprawie komunalizacji działki nr 115/1 w Kleszczewku
Pani Anna Gołkowska wyjaśniła, że w sprawie komunalizacji działki nr 115/1 w Kleszczewku została podjęta uchwała w marcu br., jednak w jej treści błędnie wpisano nr działki,
stąd potrzeba uchylenia tej uchwały 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 XXX/267/17 została podjęta jednogłośnie.
17) w sprawie nabycia działki nr 43/2 w Rębielczu
Pani A.Gołkowska powiedziała, że chodzi o działkę o powierzchni. 27m2, będącą
własnością prywatną. Jej właściciel zwrócił się z wnioskiem o nieodpłatne przejęcie działki
przez Gminę. W ewidencji gruntów jest ona przeznaczona pod drogę i faktycznie w taki
sposób jest użytkowana.
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 XXX/268/17 została podjęta jednogłośnie.
Posiedzenie opuścił radny Krzysztof Kutkowski
18) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 350/1)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że właściciele prywatnej drogi, równoległej do ul.
Platynowej oraz ul. Srebrnej, złożyli wniosek o nadanie jej nazwy „ul. Diamentowa”.
Na posiedzenie wrócił radny Krzysztof Kutkowski.
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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, głosów przeciw nie było, wstrzymała się 1 osoba (radny
K.Kutkowski). Uchwała nr XXX/269/17 została podjęta.
19) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka nr 408/26)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że prywatna działka nr 408/26 stanowi naturalne
przedłużenie ul. Pszenicznej, w związku z czym jej właściciele wystąpili z wnioskiem
o nadanie temu odcinkowi takiej samej nazwy.
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 XXX/270/17 została podjęta jednogłośnie.
20) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna działka nr 197/7)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że właściciele prywatnej drogi, znajdującej się
w sąsiedztwie ul.Zielonej, zwrócili się o nadanie jej nazwy „ul.Akacjowa”.
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, głosów przeciw nie było, wstrzymała się 1 osoba (radny
Z.Łysik). Uchwała nr XXX/271/17 została podjęta.
21) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (prywatna działka nr 11/4)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że właściciele prywatnej drogi zwrócili się
z wnioskiem o nadanie jej nazwy „ul. Nad Stawem”.
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 XXX/272/17 została podjęta jednogłośnie.
Posiedzenie opuścił radny Zygmunt Łysik.
22) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (prywatna działka nr 98/27)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że działka nr 98/27 jest przedłużeniem ul.Kalinowej,
w związku z czym jej właściciele wystąpili z wnioskiem o nadanie takiej samej nazwy.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXX/273/17 została podjęta jednogłośnie.
23) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (fragment gminnej działki nr 20/2)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że właściciele nowo wybudowanego budynku
mieszkalnego, położonego przy drodze gminnej, zwrócili się z wnioskiem o nadanie jej
nazwy „ul. Daglezjowa”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXX/274/17 została podjęta jednogłośnie.
24) zmieniająca uchwałę nr X/84/07 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości
Kleszczewko
Pani A.Gołkowska powiedziała, że w 2007 r. została podjęta uchwała w sprawie
nadania nazw ulicom w Kleszczewku. Zmiana jej treści wynika z konieczności
doprecyzowania numerów działek stanowiących ul. Pomorską oraz wpisaniu poprawnych
numerów działek stanowiących ul. Owocową i ul. Lawendową.
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Radny K.Kutkowski zapytał, czy wiąże się to ze zmianą dokumentów przez mieszkańców.
Pani A.Gołkowska odpowiedziała, że nie. Zmieniają się tylko numery działek, natomiast
nazwy ulic pozostają.
Ponieważ do projektu uchwały nie było innych 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 XXX/275/17 została podjęta jednogłośnie.
25) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatne działki nr 223/51, 223/58, 223/63)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że właściciel prywatnej drogi zwrócił się z wnioskiem
o nadanie jej nazwy „ul. Dwie Topole”. W sąsiedztwie znajduje się ul. Stare Wierzby.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXX/276/17 została podjęta jednogłośnie.
Na posiedzenie wrócił radny Zygmunt Łysik, natomiast wyszła radna Lucyna Juchniewicz.
26) w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działki nr 273,274 75/3,76/3,155/1)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że mieszkańcy Rębielcza podczas zebrania
wiejskiego w dniu 8 lutego br. podjęli uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w ich
miejscowości i podali propozycje. Drodze powiatowej, biegnącej przez całą miejscowość,
zaproponowali nazwę „ul. Główna”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw - nie było, wstrzymała się 1 osoba
(radny Z.Łysik). Uchwała nr XXX/277/17 została podjęta.
27) w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 153/9)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że mieszkańcy wnioskują o nadanie nazwy „ul.
Szczęśliwa”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXX/278/17 została podjęta jednogłośnie.
28) w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 153/8)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że mieszkańcy wnioskują o nadanie nazwy „ul.
Kamienna”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXX/279/17 została podjęta jednogłośnie.
29) w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działki nr 43/4 i 45/11)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że mieszkańcy wnioskują o nadanie nazwy „ul.
Urocza”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXX/280/17 została podjęta jednogłośnie.
Na posiedzenie wróciła radna Lucyna Juchniewicz.
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30) w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działki nr 152/2 i 151)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że mieszkańcy wnioskują o nadanie nazwy „ul.
Tęczowa”.
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 XXX/281/17 została podjęta jednogłośnie.
31) w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 150)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że mieszkańcy wnioskują o nadanie nazwy „ul.
Promienna”.
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 XXX/282/17 została podjęta jednogłośnie.
32) w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 148)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że mieszkańcy wnioskują o nadanie nazwy „ul.
Słoneczna”.
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 XXX/283/17 została podjęta jednogłośnie.
33) w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (część działki nr 146)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że mieszkańcy wnioskują o nadanie nazwy „ul.
Rolnicza”.
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 XXX/284/17 została podjęta jednogłośnie.
34) w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 162/3)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że mieszkańcy wnioskują o nadanie nazwy „ul. Miła”.
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 XXX/285/17 została podjęta jednogłośnie.
35) w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 160)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że mieszkańcy wnioskują o nadanie nazwy „ul.
Zacisze”.
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 XXX/286/17 została podjęta jednogłośnie.
Posiedzenie opuściła radna Katarzyna Cieślewicz.
36) w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 159)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że mieszkańcy wnioskują o nadanie nazwy „ul.
Podjazdowa”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
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Wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw - nie było, wstrzymała się 1 osoba
(radny Z.Łysik). Uchwała nr XXX/287/17 została podjęta.
37) w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 163, część działki nr 146)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że mieszkańcy wnioskują o nadanie nazwy „ul.
Wąska”.
Na posiedzenie wróciła radna Katarzyna Cieślewicz.
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, głosów przeciw - nie było, wstrzymała się 1 osoba
(radna K.Cieślewicz). Uchwała nr XXX/288/17 została podjęta.
38) w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka gminna nr 38)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że w dniu 30 września br. mieszkańcy miejscowości
Żelisławki podjęli uchwałę o nadaniu nazw ulicom w ich miejscowości i podali propozycje.
Drodze przy kościele parafialnym zaproponowali, aby nadać nazwę „ul. Św. Wojciecha”.
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 XXX/289/17 została podjęta jednogłośnie.
39) w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka nr 37/1 należąca do Skarbu
Państwa)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że drodze biegnącej przez Żelisławki w kierunku
miejscowości Ulkowy mieszkańcy wnioskują o nadanie nazwy „ul. Pałacowa”.
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 XXX/290/17 została podjęta jednogłośnie.
40) w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka gminna nr 39)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że mieszkańcy wnioskują o nadanie nazwy „ul.
Rycerska”.
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, głosów przeciw - nie było, wstrzymała się 1 osoba
(radny R.Jankowski). Uchwała nr XXX/291/17 została podjęta.
41) w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka należąca do Skarbu Państwa nr
20/11)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że mieszkańcy wnioskują o nadanie nazwy „ul.
Zaciszna”.
Radny Z.Łysik zwrócił uwagę na podobieństwo z ulicą Zacisze w sąsiednim Rębieczu.
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, głosów przeciw - nie było, wstrzymała się 1 osoba.
Uchwała nr XXX/292/17 została podjęta.
42) w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka należąca do Skarbu Państwa nr
224)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że mieszkańcy wnioskują o nadanie nazwy „ul.
Wspólna”.
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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, głosów przeciw - nie było, wstrzymała się 1 osoba
(radny Z.Łysik). Uchwała nr XXX/293/17 została podjęta.
43) w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka gminna nr 34/1)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że mieszkańcy wnioskują o nadanie nazwy „ul.
Leśna”.
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 XXX/294/17 została podjęta jednogłośnie.
44) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Przewodnicząca Rady Gminy p.H.Ostrowska odczytała treść skargi złożonej przez
mieszkańca Skowarcza, dotyczącej uchylania się Pani Wójt od spotkania w celu
rozpatrzenia istotnej dla niego sprawy - budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej
w Skowarczu oraz budowy drogi.
Zarówno Pani Wójt, jak i obecny na sesji Skarżący, udzielili ze swojej strony wyjaśnień.
Skarżący powiedział, że na dzień dzisiejszy nie widzi możliwości spotkania z uwagi na brak
żądanej wnioskiem informacji publicznej, aby rozmowa merytoryczna.
Posiedzenie opuścił radny Krzysztof Kutkowski.
Po wysłuchaniu obu stron Przewodnicząca Rady poprosiła radnych o zajęcie
stanowiska - czy skarga jest zasadna, czy bezzasadna?
W przeprowadzonym głosowaniu radni opowiedzieli się: ZA bezzasadnością skargi 9 radnych, wstrzymały się 3 osoby (radni Robert Jankowski, Maciej Urbanek i Paweł
Cichocki).
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła 10-minutową przerwę na opracowanie
uzasadnienia do uchwały.
Po przerwie p.H.Ostrowska odczytała uchwałę wraz z uzasadnieniem i zarządziła
głosowanie nad uznaniem skargi za bezzasadną. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy
skład Rady Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 9 radnych, głosów przeciw - nie
było, wstrzymały się 4 osoby (radni Robert Jankowski, Maciej Urbanek, Paweł Cichocki
i Adrian Krzewiński). Uchwała nr XXX/295/17 została podjęta.
Posiedzenie opuścił radny Zygmunt Łysik.
Ad.3 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pszczółki w roku
szkolnym 2016/2017
Pani Justyna Górska - inspektor ds. edukacji i archiwizacji dokumentacji, omówiła
zagadnienie przedstawiając je w formie prezentacji multimedialnej. Powiedziała, że
szczegółowa informacja na piśmie znajduje się w kancelarii Rady Gminy.
Pytań do omówionego zagadnienia nie było.
Ad.4 Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2016 r.
Pani Dorota Gromadzka odczytała treść informacji o oświadczeniach majątkowych za
2016 r., złożonych przez pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz radnych Rady Gminy Pszczółki.
Uwag ani pytań nie było.

11

Ad.5 Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady Gminy
Pani H.Ostrowska powiedziała o piśmie mieszkańca Skowarcza w sprawie budowy
kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej. Ustalono, że pismo zostanie rozpatrzone zgodnie
z właściwością przez Wójta.
Ad.6 Wolne wnioski i informacje
1) Pani Wójt przedstawiła informację o realizowanych zadaniach i projektach.
2) Pani Wójt poinformowała radnych o nabyciu na rzecz Gminy działki od PKP
z przeznaczeniem na węzeł integracyjny.
3) Radny W.Rek powiedział, że w minioną sobotę były równane drogi polne w Rębielczu,
ale prace były wykonywane po deszczu i obecnie nie da się wejść na ul. Wąską
oraz Rolniczą - poprosił, aby je poprawić.
4) Radna A.Niedźwiecka-Hirsz zapytała, czy będzie równana ul. Bałtycka w Pszczółkach?
Pani Wójt odpowiedziała, że trzeba to sprawdzić w wykazie ulic do równania.
Ad.7 Zamknięcie obrad
Przewodnicząca Rady Gminy H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział w sesji
Rady i zamknęła ją słowami: ”Zamykam obrady XXX sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.18:10.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska
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