PROTOKÓŁ Nr XXXIV/18
XXXIV sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się 31 stycznia 2018 r.
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, na wniosek Wójta
XXXIV sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godz.17:00 w sali konferencyjnej
Kamienicy Kultury 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 uchwał:
1) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu Gminnym „Pszczółka Maja” w Pszczółkach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki referuje p.M.Dorobek,
2) w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów spoza
obwodu, do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pszczółki - referuje p.M.Dorobek,
3) zmieniająca uchwałę nr XIV/138/12 Rady Gminy Pszczółki z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie porozumienia z Gminą Miejską Tczew - referuje p.O.Laskowska
4) zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/344/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 24 sierpnia 2010
r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie
powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonania zadania własnego Gminy Pszczółki
w zakresie utrzymania składowisk i unieszkodliwiania odpadów - referuje p.O.Laskowska,
5) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r. - referuje p.A.Niedźwiecka-Hirsz.
3. Zamknięcie obrad sesji.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXXIV sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami:
„Otwieram XXXIV sesję Rady Gminy Pszczółki, zwołaną na wniosek Wójta”. Powitała
wszystkich przybyłych na posiedzenie.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła obecność 14
radnych, 1 nieobecny - radny Krzysztof Kutkowski (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 projektu i podjęcie uchwał:
1) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu Gminnym „Pszczółka Maja” w Pszczółkach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki
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Projekt uchwały omówiła p.M.Dorobek. Powiedziała, że zastępuje ona dotychczas
obowiązującą uchwałę z grudnia 2016 r. ze względu na zmieniony stan prawny i dostosowanie
naszych uregulowań do obowiązujących przepisów.
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 XXXIV/319/18 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów spoza
obwodu, do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pszczółki
Pani M.Dorobek powiedziała, że zmieniły się przepisy i zachodzi konieczność podjęcia
uchwały zgodnie z obowiązującym prawem, tym samym uchylenia dotychczasowej uchwały
z marca 2016 r. W pkt. 2 tabeli, w kolumnie 4 zostało dopisane: „lub oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego”.
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 XXXIV/320/18 została podjęta jednogłośnie.
3) zmieniająca uchwałę nr XIV/138/12 Rady Gminy Pszczółki z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie porozumienia z Gminą Miejską Tczew
4) zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/344/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 24 sierpnia 2010 r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie
powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonania zadania własnego Gminy Pszczółki
w zakresie utrzymania składowisk i unieszkodliwiania odpadów
Pani O.Laskowska powiedziała, że obie uchwały są powiązane ze sobą. W obydwu
zostało doprecyzowane, iż selektywna zbiórka odpadów komunalnych oraz utrzymanie
składowisk i unieszkodliwianie odpadów będzie realizowane przez Gminę Miejską Tczew przy
udziale spółki komunalnej - Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie. Ponadto w drugiej
uchwale usunięto nazwę projektu.
Poprawione uchwały są potrzebne do uzyskania przez Gminę Miejską Tczew
dofinansowania na rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Tczewie o sekcję
wytwarzania kompostu i polepszaczy glebowych z odpadów ulegających biodegradacji wraz
z rozbudową PSZOK.
Radny W.Rek zapytał, na jaki okres są podpisane umowy z Gminą Miejską Tczew.
Pani O.Laskowska odpowiedziała, że na okres 10 lat w datach: od września 2010 r. - na
selektywną zbiórkę odpadów i od czerwca 2013 r. - na utrzymanie składowisk oraz
unieszkodliwianie odpadów.
Radny Z.Łysik zapytał, czy zmienią się opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
Pani O.Laskowska odpowiedziała, że to nie przekłada się na wzrost opłat.
Ponieważ do projektów uchwał nie było innych pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych.
Wynik głosowania nad projektem uchwały nr 3: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było. Uchwała nr XXXIV/321/18 została podjęta jednogłośnie.
Wynik głosowania nad projektem uchwały nr 4: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było. Uchwała nr XXXIV/322/18 została podjęta jednogłośnie.
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5) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.
Projekt uchwały przedstawiła p.A.Niedźwiecka-Hirsz - Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej.
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 XXXIV/323/18 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w sesji i zamknęła ją
słowami: ”Zamykam obrady XXXIV sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.17:45.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska
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