PROTOKÓŁ Nr XXXII/17
XXXII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się 28 grudnia 2017 r.
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, na wniosek Wójta

XXXII sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o god.16:00 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 projektu i podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego
dotyczącego zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej
wysortowanej z odpadów komunalnych, pochodzących z terenu gminy Pszczółki.
3. Zamknięcie obrad sesji.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXXII sesję otworzyła Przewodnicząca Rady słowami: „Otwieram XXXII sesję Rady
Gminy Pszczółki, zwołaną na wniosek Wójta”.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła obecność 11 radnych,
czworo nieobecnych - radni: Marta Grzeszczyk, Maciej Urbanek, Paweł Cichocki i Wojciech
Rek (lista obecności w załączeniu). Powiedziała, że sesja jest prawomocna i zdolna do
podjęcia uchwały.
Przewodnicząca Rady przywitała Panią Wójt, Zastępcę Wójta oraz p.Grzegorza
Walczukiewicza - przedstawiciela Zakładu Utylizacji Sp. z o.o. w Gdańsku.
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 projektu i podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego
dotyczącego zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych, pochodzących z terenu gminy Pszczółki.
Pan Grzegorz Walczukiewicz - przedstawiciel Zakładu Utylizacji Sp. z o.o. w Gdańsku,
powiedział, że system gospodarki odpadami obejmuje ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania. Gmina Miasta
Gdańska zamierza realizować z udziałem spółek prawa handlowego budowę, utrzymanie oraz
eksploatację Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów. Wniosek o dofinansowanie ze
środków unijnych przeszedł ocenę merytoryczną, ale konieczne jest wprowadzenie kilku
poprawek. Gminy zainteresowane udziałem w projekcie muszą do końca br. podjąć uchwałę
dotyczącą przekazania Gminie Miasta Gdańska zadania własnego - zagospodarowania
w ZTPO frakcji energetycznych, wysortowanych z odpadów komunalnych, pochodzących
z ich terenu, co do których zakazane jest składowanie na składowiskach. Będzie to stanowiło
uzupełnienie systemu gospodarki odpadami, aktualnie realizowanego przy udziale Regionalnej Instalacji Przekształcania Odpadów Komunalnych. Przewidziane w uchwale
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porozumienie międzygminne szczegółowo określi zasady współpracy, w tym zasady
ponoszenia kosztów. Konieczność podjęcia współpracy w formie porozumień międzygminnych jest jednym z wymogów uzyskania bezzwrotnego dofinansowania budowy ZTPO,
co zapewni zgodność projektu z pomocą publiczną.
Pan Walczukiewicz powiedział, że do końca czerwca br. były przyjmowane oferty na
projektowanie, budowę i eksploatację ZTPO, z których najkorzystniejsza pozwala spodziewać
się kosztów zagospodarowania 1 tony frakcji w 2022 r. na poziomie 170 zł netto. Jest to kwota
zagwarantowana i realna. Dodał, że na terenie Gdańska były przeprowadzone badania i kwota
akceptowalna społecznie to 300 zł za zagospodarowanie 1 tony frakcji.
Radny Z.Łysik zapytał, czy obecnie na terenie wysypiska w Szadółkach jest spalarnia.
Pan G.Walczukiewicz odpowiedział, że nie, najbliższa znajduje się w Bydgoszczy.
Pani Wójt poprosiła o informację, co stanie się z wytworzoną energią.
Pan Walczukiewicz odpowiedział, że ciepło zostanie odprowadzone do ciepłowni w Gdańsku.
Radny Z.Łysik zapytał o koszt całej inwestycji?
Pan Walczukiewicz odpowiedział, że jest to kwota 1.200 mln zł.
Pani Wójt zapytała o koszty transportu odpadów z RIPOK w Tczewie do Zakładu Termicznego
w Gdańsku.
Pan Walczukiewicz odpowiedział, że koszt z trzech RIPOK-ów zostanie uśredniony i wkalkulowany w cenę odpadów.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej 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 XXXII/315/17 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział w sesji
i zamknęła ją słowami: ”Zamykam obrady XXXII sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.16:30.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska
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