PROTOKÓŁ Nr XXXVI/18
XXXVI sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2018 r.
XXXVI sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 16:00 w Kamienicy
Kultury 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 protokołu XXXV 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 2018 r. - referuje p.J.Żbikowska,
2) w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Różynach dotacji
celowej na prace remontowe i konserwatorskie - referuje p.H.Brejwo,
3) w sprawie podziału Gminy Pszczółki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - referuje p.M.Dorobek,
4) w sprawie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Pszczółkach - referuje
p.A.Szymecka-Jocz,
5) w sprawie przekazania na rzecz Skarbu Państwa działki nr 64/14 w Pszczółkach -referuje
p.A.Szymecka-Jocz
6) w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących
sprzedaży alkoholu na terenie gminy Pszczółki - referuje p.B.Nowakowska,
7) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pszczółki - referuje
p.W.Rybak.
3. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
4. Wolne wnioski i informacje
5. Zamknięcie obrad
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXXVI sesję otworzyła Przewodnicząca Rady słowami: „Otwieram XXXVI sesję Rady
Gminy Pszczółki” i powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła obecność 12 radnych
(3 nieobecnych - radni Marta Grzeszczyk, Adrian Krzewiński i Robert Jankowski), tym
samym prawomocność sesji i zdolność do podejmowania uchwał - lista obecności
w załączeniu.
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W sesji uczestniczył także 1 sołtys - 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 12 radnych, wynik głosowania: ZA - 12
radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołu XXXV sesji
Przewodnicząca Rady H.Ostrowska powiedziała, że protokół XXXV sesji był dostępny
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 W.Rek zapytał, kiedy będzie realizowany III etap budowy dróg w Rębielczu i poprosił
o przegląd dotychczas zrobionych dróg, bo są miejsca wymagające poprawy.
Pani Wójt odpowiedziała, że na razie nie zna terminu kontynuacji robót drogowych
w Rębielczu, natomiast przegląd dróg będzie zrobiony.
Radny Z.Łysik zapytał, na jakim etapie jest zagospodarowanie węzła integracyjnego.
Pani Wójt odpowiedziała, że została podpisana umowa na realizację tej inwestycji, a fizycznie firma wejdzie w teren w maju br.
Radny M.Urbanek przekazał prośbę mieszkańców o przeprowadzenie przeglądów wiat
przystankowych na terenie gminy, ponieważ niektóre ich elementy są skorodowane.
Pani Wójt powiedziała, że będziemy robić przeglądy i konserwację wiat.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 r.
Pani J.Żbikowska - Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały. Powiedziała, że zmiany
dotyczą zwiększenia o kwotę 15.000 zł planu dochodów i planu wydatków, które
szczegółowo omówiła.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 12 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
nr XXXVI/338/18 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Różynach dotacji
celowej na prace remontowe i konserwatorskie
Pani H.Brejwo powiedziała, że uchwała jest konsekwencją wprowadzenia do budżetu
podczas ostatniej sesji Rady Gminy środków na ten cel.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 12 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw nie było, wstrzymała się 1 osoba - radny
K.Kutkowski. Uchwała nr XXXVI/339/18 została podjęta.
3) w sprawie podziału Gminy Pszczółki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Pani M.Dorobek powiedziała, iż uchwała jest konsekwencją podjęcia podczas
ostatniej sesji Rady Gminy uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze. Zgodnie
z przepisami, Rada Gminy ma obowiązek podjęcia w terminie jednego miesiąca uchwały
dotyczącej obwodów do głosowania. Powiedziała, że utrzymujemy stan obecny - nie
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zmieniamy dotychczas obowiązujących granic obwodów, ani ich siedzib.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 12 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw nie było, wstrzymała się 1 osoba - radny
Wojciech Rek. Uchwała nr XXXVI/340/18 została podjęta.
4) w sprawie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Pszczółkach
Pani Wójt powiedziała, że podczas posiedzenia Komisji Gospodarczej ustalono, iż
lokal mieszkalny przy ul.Tczewskiej 9 w Pszczółkach przeznaczamy do sprzedaży, dlatego
został przygotowany projekt niniejszej uchwały. Po podjęciu uchwały zlecimy wykonanie
wyceny lokalu i ogłosimy przetarg na jego sprzedaż.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 12 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
nr XXXVI/341/18 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie przekazania na rzecz Skarbu Państwa działki nr 64/14 w Pszczółkach
Pani Wójt powiedziała, że w listopadzie 2016 r. została podjęta uchwała w sprawie
przekazania gminnej działki niezabudowanej nr 64/10 w Pszczółkach na rzecz Skarbu
Państwa, z przeznaczeniem na budowę Posterunku Policji. Obecnie został wykonany
podział geodezyjny tej działki w celu wydzielenia przejścia do ul. Sportowej. Po podziale
działka, na której ma być wybudowany posterunek, otrzymała nr 64/14, stąd konieczność
podjęcia uchwały z aktualnym oznaczeniem terenu.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 12 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
nr XXXVI/342/18 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących
sprzedaży alkoholu na terenie gminy Pszczółki
Pani Beata Nowakowska wyjaśniła, że od 10 stycznia br. zmianie uległy przepisy
dotyczące sprzedaży alkoholu. Zgodnie z nowymi regulacjami, przed podjęciem uchwał
dotyczących maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy oraz w
sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania alkoholu, Rada Gminy musi
zasięgnąć opinii jednostek pomocniczych gminy. W tym celu konieczne jest upoważnienie
Przewodniczącej Rady do wystąpienia do sołectw z wnioskiem o zaopiniowanie projektów
uchwał.
Radny M.Urbanek zapytał, czy projekty uchwał mają być zaopiniowane przez rady sołeckie,
czy zebranie mieszkańców?
Pani Wójt odpowiedziała, że są różne stanowiska, obecnie samorządy interpretują, że przez
rady sołeckie.
Radny K.Kutkowski zapytał, czy planujemy ograniczenie sprzedaży alkoholu na wynos
w godzinach nocnych?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie.
Pani B.Nowakowska powiedziała, że musimy określić maksymalną liczbę zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowy do 4,5% oraz piwa, czego w dotychczasowych przepisach
nie było.
Ponieważ do projektu uchwały nie było innych pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 12 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXXVI/343/18 została podjęta jednogłośnie.
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7) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pszczółki
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pisma osoby skarżącej.
Pan Wawrzyniec Rybak - radca prawny, powiedział, że weszła w życie nowa ustawa Prawo
Wodne. Na Wójta został nałożony obowiązek ściągnięcia od mieszkańców opłaty za
zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Pani Wójt powiedziała, że aby nie było reklamacji od naliczonej opłaty poprosiliśmy samych
mieszkańców o przekazanie do Urzędu Gminy informacji na temat posiadanych nieruchomości o powierzchni powyżej 35 arów, zabudowanych więcej niż w 70%.
Radny K.Kutkowski powiedział, że czytając pismo Urzędu Gminy też odniósł wrażenie, iż
trzeba wypełnić załączony formularz. Brakuje informacji, że jest to dobrowolne.
Pani Wójt odpowiedziała, że takie było nasze zamierzenie, aby po otrzymaniu nakazu
niesłusznie naliczonej opłaty, mieszkańcy nie musieli składać reklamacji.
Radca Prawny powiedział, że językowo, jeśli coś jest obowiązkowe, używamy terminu
„wzywa się”, czy „zobowiązuje się”.
Radny M.Urbanek zapytał, ile podmiotów z naszego terenu może podlegać pod tę ustawę?
Pani Wójt odpowiedziała, że około 25.
Pani A.Gołkowska powiedziała, że zgodnie z interpretacją Wód Polskich, jednym ze
sposobów pozyskania informacji o nieruchomościach podlegających opłacie było wysłanie
do mieszkańców informacji, aby sami się w tej kwestii określili. W sąsiednich gminach
również zastosowano taką metodę.
Po dyskusji i wyjaśnieniach, Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zajęcie przez radnych
stanowiska, czy uznają skargę za zasadną, czy bezzasadną. Poprosiła o przegłosowanie
tej kwestii. ZA uznaniem skargi za bezzasadną opowiedziało się 12 osób (jednogłośnie).
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła członków Komisji Rewizyjnej, aby wspólnie z Radcą
Prawnym oraz Panią Sekretarz opracowali uzasadnienie do uchwały. W celu zarządziła 15
minutową przerwę.
Posiedzenie opuścił radny Wojciech Rek.
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uzasadnienie do uchwały.
Ponieważ nie było uwag do jego treści, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad
uchwałą z zapisem o uznaniu skargi za bezzasadną wraz z jej uzasadnieniem. Obecnych
na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 11
radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXXVI/344/18 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Przewodnicząca Rady Gminy przekazała informację o złożonych w kancelarii Rady
Gminy pismach i sprawozdaniach. Przypomniała o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych wg stanu na 31 grudnia 2017 r.
Ad.4 Wolne wnioski i informacje
Pani Wójt:
- przekazała informacje o zadaniach realizowanych w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy,
- powiedziała o zdobyciu przez Koło Gospodyń Wiejskich w Skowarczu głównej nagrody
w Wojewódzkim Turnieju KGW w Żukowie,
- poinformowała, że TVP zrobiła reportaż z członkami KGW z Żelisławek, a jutro będą oni
gośćmi w programie „Pytanie na śniadanie”,
- zaprosiła na warsztaty pn. „Ogrody przyjazne zapylaczom”, które odbędą się 12 maja br.
o godz.12:00 do Kamienicy Kultury w Pszczółkach.
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Pani Wójt złożyła wszystkim życzenia świąteczne, do których dołączyła się Przewodnicząca
Rady Gminy.
Ad.5 Zamknięcie obrad
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w sesji Rady
i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady XXXVI sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.17:35.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska

Niniejszy protokół został zatwierdzony podczas XXXIX sesji Rady Gminy Pszczółki
w dniu 19 czerwca 2018 r., przy braku sprzeciwu.
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska
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