PROTOKÓŁ Nr XXXIX/18
XXXIX sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 19 czerwca 2018 r.,
w Kamienicy Kultury w Pszczółkach
XXXIX sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 15:00 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 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 protokołów XXXVI, XXXVII i XXXVIII sesji,
interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

2. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki za 2017 r. - referuje
p.W.Jankow
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2017 r., ocena jego realizacji
i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu - przedstawia
p.J.Żbikowska
4. Sprawozdanie finansowe gminy Pszczółki za 2017 r. - przedstawia p.J.Żbikowska
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2017 r. - przedstawia p.H.Ostrowska - Przewodnicząca Rady Gminy Pszczółki
6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pszczółki na dzień 31.12.2017 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 2018 r. - referuje p.J.Żbikowska,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2022
referuje p.J.Żbikowska,
3) w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania
środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Gdańsku - referuje p.R.Brzozowski,
4) w sprawie cen i opłat za usługi komunalne dotyczące zrzutu nieczystości ciekłych przez
pojazdy asenizacyjne do urządzeń oczyszczalni ścieków w Pszczółkach - referuje
p.A.Staszenko,
5) w sprawie ograniczenia funkcjonowania instalacji, z których emitowany hałas może
negatywnie oddziaływać na środowisko - referuje p.J.Porożyńska-Majewska,
6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Ulkowy - referuje p.A.Rogińska,
7) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działka nr 150/17) - referuje p.A.SzymeckaJocz.
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11. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Pszczółki za 2017 r. - referuje
p.B.Nowakowska
12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
za 2017 r. - referuje p.B.Nowakowska
13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 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 2017 - referuje
p.B.Nowakowska
15. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Pszczółki za rok 2017 - referuje p.B.Nowakowska
16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Pszczółki w 2017 r. - referuje p.B.Nowakowska
17. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami
pozarządowymi za 2017 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
XXXIX sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami:
„Otwieram XXXIX 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 2 sołtysów - lista obecności w załączeniu.
3) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad znajduje się w materiałach na
sesję, które otrzymali 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.
4) przyjęcie protokołów XXXVI, XXXVII i XXXVIII sesji
Przewodnicząca Rady H.Ostrowska powiedziała, że protokoły XXXVI, XXXVII
i XXXVIII sesji były udostępnione 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
Nie zgłoszono.
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Nie było.
Ad.2 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki za 2017 r.
Ad.3 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2017 r., ocena jego realizacji
i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu.
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Pani Wójt powiedziała, że zostanie przedstawiona prezentacja multimedialna, która
pokazuje realizację Strategii Rozwoju Gminy za 2017 r. oraz realizację budżetu w 2017 r.
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 15 maja br. Następnie odczytała treść uchwały składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2018 r., w której pozytywnie
zaopiniowano sprawozdanie gminy Pszczółki z realizacji budżetu za 2017 rok.
Radny K.Kutkowski zapytał o zakres prac związanych z modernizacją klatki schodowej
w Przedszkolu w Pszczółkach.
Pani A.Gołkowska odpowiedziała, że zostały wymieniona instalacja oddymowa, dwoje drzwi
wejściowych na klatkę schodową i dwa okna oraz wykonane malowanie.
Innych pytań do omówionego zagadnienia nie było.
Ad.4 Sprawozdanie finansowe gminy Pszczółki za 2017 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 2017 r.
Sprawozdanie to również było szczegółowo omówione podczas wspólnego posiedzenia
Komisji w dniu 15 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
2017 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 XXXIX/352/18 została podjęta jednogłośnie.
Ad.6 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pszczółki na dzień 31.12.2017 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 15 maja 2017 r.,
skierowanego do Rady Gminy, w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Pszczółki z tytułu wykonania budżetu gminy w 2017 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 23 maja 2018 r., w której pozytywnie zaopiniowano
wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pszczółki z tytułu
wykonania budżetu za 2017 r.
Posiedzenie opuściła radna M.Grzeszczyk.
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 2017 r. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy
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- 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr XXXIX/353/18 została podjęta jednogłośnie.
Rada Gminy pogratulowała Pani Wójt kolejnego absolutorium.
Na posiedzenie wróciła radna M.Grzeszczyk.
Ad.10 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 r.
Pani J.Żbikowska powiedziała, że projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o kwotę
696.008,53 zł planu dochodów oraz wydatków. Szczegółowo omówiła każdą zmianę.
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 XXXIX/354/18 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2022
Pani J.Żbikowska powiedziała, że projekt uchwały obejmuje aktualizację wszystkich
pozycji budżetu. W ostatniej pozycji załącznika nr 2 pojawiło się nowe przedsięwzięcie modernizacja ujęcia wody w Różynach.
Pani Wójt wyjaśniła, że okresowe braki wody, występujące zwłaszcza w okresie letnim,
powodują konieczność modernizacji hydroforni w Różynach.
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 XXXIX/355/18 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania
środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Gdańsku
Pani Wójt powiedziała, że Komendant Powiatowy Policji zwrócił się z prośbą
o przekazanie środków finansowych na nagrody dla funkcjonariuszy pracujących na terenie
naszej gminy, które zostaną wręczone podczas obchodów Dnia Policji. Proponujemy dwie
nagrody w wysokości 1 tys. zł oraz jedną w wysokości 2 tys. 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 XXXIX/356/18 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie cen i opłat za usługi komunalne dotyczące zrzutu nieczystości ciekłych przez
pojazdy asenizacyjne do urządzeń oczyszczalni ścieków w Pszczółkach
Pani A.Staszenko wyjaśniła, że w związku z wygaśnięciem uchwały Rady Gminy
Pszczółki w sprawie taryf za wodę pobraną z gminnych urządzeń wodociągowych i za
wprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych, istnieje potrzeba ustalenia
opłat za zrzut ścieków dowożonych przez pojazdy asenizacyjne. Proponuje się
podwyższenie dotychczas obowiązującej stawki:
- 4,17 zł netto za zrzut 1m3 ścieków - do wysokości 4, 54 zł netto, gdy ph ścieków mieści
się w granicach od 5,5 do 8,5;
- 41,70 zł netto za zrzut 1m3 ścieków - do wysokości 45,40 zł netto, gdy ph ścieków jest
niższe od 5,5 lub wyższe od 8,5;
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 XXXIX/357/18 została podjęta jednogłośnie.
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5) w sprawie ograniczenia funkcjonowania instalacji, z których emitowany hałas może
negatywnie oddziaływać na środowisko
Pani Wójt wprowadziła autopoprawkę w § 1 ust.2 przez dopisanie po słowach „jest
możliwe w dni robocze”, słów „tj. od poniedziałku do piątku”.
Projekt uchwały omówiła p.Justyna Porożyńska-Majewska. Powiedziała, że do
Urzędu Gminy wpływają skargi mieszkańców na uciążliwości związane z funkcjonowania
toru szkoleniowego podczas jego eksploatacji przez pojazdy mechaniczne. Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska w dniu 1 czerwca 2018 r. przeprowadził pomiary emisji
hałasu i stwierdził przekroczenia jego dopuszczalnego poziomu. Wprowadzenie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji wymienionych w uchwale jest podyktowane potrzebą
zmniejszenia negatywnego wpływu hałasu na życie i zdrowie mieszkańców gminy,
Radny K.Kutkowski zapytał, jakie mamy narzędzia do egzekwowania tego ograniczenia.
Pani Wójt odpowiedziała, że uchwała jest prawem miejscowym, więc można zwrócić się
do Policji.
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 XXXIX/358/18 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Ulkowy
Projekt uchwały przedstawiła p.A.Gołkowska. Powiedziała, że przeszedł on pełną
procedurę planistyczną, do publicznego wglądu był wykładany trzykrotnie i nikt nie wniósł
uwag. Miejscowy plan umożliwi usytuowanie budynku komunalnego, którego wstępny
projekt radni oglądali.
Radny J.Juchniewicz powiedział, że ma wrażnie, iż miejscowy plan zablokuje rozwój
miejscowości Ulkowy, która jest specyficzna, bo przedzielona przez autostradę.
Pani Wójt powiedziała, że na dzień dzisiejszy wydajemy decyzje o warunkach zabudowy na
ten teren. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje część parku,
Wzgórze Nadziei, do drogi w kierunku Łaguszewa. W toku procedury planistycznej
wnioskowaliśmy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przeznaczenie terenów pod
zabudowę, ale otrzymaliśmy decyzję odmowną. Generalnie jest odmowa zabudowy na
terenach zielonych. Jeżeli Rada Gminy nie przyjmie tego planu, trzeba będzie powtórzyć
całą procedurę, która trwa ok.4 lata. Ministerstwo nie zmieni swojego stanowiska, ponieważ
na terenie naszej gminy jest bardzo dużo terenów przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe, a jeszcze nie zabudowanych.
Radny J.Juchniewicz zwrócił uwagę na rozdrobnienie zabudowy mieszkaniowej, co
spowoduje problemy z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągu.
Radny Z.Łysik zaproponował, aby projekt uchwały rozpatrzeć w terminie późniejszym.
Radny W.Rek zapytał, czy będzie możliwe wybudowanie budynku komunalnego, jeśli nie
podejmiemy uchwały o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Pani Wójt odpowiedziała, że tak.
Radny K.Kutkowski złożył wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad
i rozpatrzenie go w terminie późniejszym.
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie: ZA zdjęciem projektu uchwały
z porządku obrad - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Ulkowy został zdjęty z porządku obrad.
7) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działka nr 150/17)
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że prywatna działka nr 150/17 w Skowarczu stanowi
przedłużenie ulicy Daliowej i jej właściciele złożyli wniosek o nadanie dalszemu odcinkowi
drogi tej samej nazwy.
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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 XXXIX/359/18 została podjęta jednogłośnie.
Posiedzenie opuścił radny Zygmunt Łysik.
Ad.11 Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Pszczółki za 2017 r.
Ad.12 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
za 2017 r.
Ad.13 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 r.
Ad.14 Sprawozdanie z realizacji Gm. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pszczółki za rok 2017
Ad.15 Sprawozdanie z realizacji Programu na rzecz Seniorów Gminy Pszczółki za 2017 r.
Ad.16 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Pszczółki za rok 2017
Ad.17 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Pszczółki w 2017 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 2017 r.
Sprawozdanie przedstawiła p.Marta Dorobek. 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 radnych do udziału w turnieju sportowo-rekreacyjnym samorządowców powiatu
gdańskiego w dniu 27 czerwca 2018 r. na Placu Herbowym w Trąbkach Wielkich.
Ad.20 Wolne wnioski i informacje
Nie było.
Ad.21 Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział w sesji
Rady i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady XXXIX sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.17:10.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska
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