PROTOKÓŁ Nr XL/18
XL sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 9 sierpnia 2018 r.,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
XL sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 14:00 w Urzędzie 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 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 protokołu XXXIX sesji,
interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
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 zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie gminy Pszczółki - referuje p.B.Nowakowska,
3) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie gminy Pszczółki - referuje p.B.Nowakowska,
4) w sprawie projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Pszczółki - referuje p.A.Staszenko,
5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Ulkowy - referuje p.A.Gołkowska,
6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Pszczółki, obszaru obejmującego działki nr 30, 31, 32, 33, 358/3 oraz część działki nr 359
w miejscowości Skowarcz - referuje p.A.Gołkowska,
7) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Pszczółki w sprawie
zaliczenia ulic: Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Wincentego Witosa i Elizy
Orzeszkowej w Pszczółkach oraz drogi dz. nr 39 w Żelisławkach do kategorii dróg gminnych
- referuje p.A.Gołkowska.
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
XL sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami: „Otwieram
XL sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła obecność 12 radnych
(3 nieobecnych - radni Katarzyna Cieślewicz, Maciej Urbanek i Paweł Cichocki), tym samym
prawomocność sesji i zdolność do podejmowania uchwał - lista obecności w załączeniu.
W sesji uczestniczyła także Pani Sołtys Sołectwa Pszczółki - lista obecności
w załączeniu.
1

3) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad znajduje się w materiałach na
sesję, które otrzymali radni. Z porządku wycofuje się projekt uchwały nr 6 - w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki,
obszaru obejmującego działki nr 30, 31, 32, 33, 358/3 oraz część działki nr 359 w miejscowości Skowarcz, tym samym projekt uchwały numer 7 otrzymuje odpowiednio numer 6.
Zapytała, czy są uwagi bądź pytania do przedstawionego porządku posiedzenia. Ponieważ
żadnych nie zgłoszono, zarządziła głosowanie za jego przyjęciem. Obecnych 12 radnych,
wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek
obrad został przyjęty jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołu XXXIX sesji
Przewodnicząca Rady H.Ostrowska powiedziała, że protokół XXXIX sesji był
udostępniony 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 Zygmunt Łysik zapytał o sprawę własności działek stanowiących ul. Mikołaja
Kopernika w Pszczółkach - czy Urząd może wykorzystać instytucję zasiedzenia, aby
dokończyć prace remontowe na tej ulicy?
Radca Prawny powiedział, że przepis dotyczący zasiedzenia mówi o 30 latach i nieruchomość trzeba użytkować jak właściciel. W przypadku drogi, o której mowa, konieczne jest
sprawdzenie, czy GMINA nie pobiera za ten teren od właścicieli podatku od nieruchomości.
Radny K.Kutkowski zapytał o termin czyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej
w Kolniku.
Pani A.Gołkowska odpowiedziała, że jesteśmy w trakcie czyszczenia studni, zakończenie
prac to kwestia tygodnia.
Radna M.Grzeszczyk poprosiła o wyczyszczenie rowu w okolicy ul. Magnoliowej
w Kleszczewku.
Pani Wójt powiedziała, że generalnie to obowiązek właścicieli, ale pojedziemy w teren.
Ad.2 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
81.939,00 zł planu dochodów oraz wydatków. Szczegółowo omówiła każdą zmianę.
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 XL/360/18 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie gminy Pszczółki
Pani B.Nowakowska wyjaśniła, że uchwała w swojej treści zasadniczo nie zmieniła
się w stosunku do dotychczas obowiązującej, jednak w bieżącym roku weszły w życie nowe
przepisy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na ich podstawie
Rada Gminy ma obowiązek wystąpienia do jednostek pomocniczych gminy - SOŁECTW,
z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych. Wszystkie sołectwa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
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 Krzysztof Kutkowski. Uchwała nr XL/361/18 została podjęta.
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3) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie gminy Pszczółki
Pani B.Nowakowska powiedziała, że nowe przepisy wprowadziły inny niż dotychczas
podział napojów alkoholowych na poszczególne ich rodzaje, przez co zmieniła się liczba
zezwoleń na sprzedaż danego alkoholu na terenie nasze gminy. Projekt uchwały również
został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie sołectwa.
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 Robert Jankowski. Uchwała nr XL/362/18 została podjęta.
4) w sprawie projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Pszczółki
Pani A.Staszenko wyjaśniła, że wiele zapisów projektu regulaminu zostało powtórzonych z dotychczasowego dokumentu, natomiast zostały usunięte kwestie uregulowane
w ustawie oraz doprecyzowane zasady budowy wodociągów i sposobu podłączenia się do
sieci. Organ regulacyjny - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, oceni regulamin
i po jego akceptacji, zostanie przedłożony Radzie Gminy do podjęcia w formie uchwały.
Obecny na sesji mieszkaniec p.Zbigniew Czarnecki zgłosił problem zbyt niskiego ciśnienia
wody w Skowarczu. Zapytał, kiedy władze zamierzają utrzymać ciśnienie wody wskazane
w regulaminie.
Pani Wójt odpowiedziała, że właściwe ciśnienie jest utrzymywane. Firma p.Czarneckiego
wybudowała obiekty na terenie położonym stosunkowo wysoko i tylko tam występuje
problem. Musimy zmodernizować hydrofornię i podwyższyć ciśnienie w całej sieci.
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 XL/363/18 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Ulkowy
Pani Wójt powiedziała, że miejscowy plan obejmuje część parku w Ulkowie, Wzgórze
Nadziei i teren do drogi w kierunku Łaguszewa. Pokazując mapę terenu, powiedziała, że
w toku procedury planistycznej wnioskowaliśmy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
o przeznaczenie terenów pod zabudowę, ale otrzymaliśmy decyzję odmowną. Dodała, że
projekt planu był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu i mieszkańcy nie wnieśli do
niego żadnych uwag.
Pani A.Gołkowska odczytała pismo Ministerstwa Rolnictwa dotyczące braku zgody na
zabudowę na gruntach klasy III. Powiedziała, że projekt uchwały został przeanalizowany
podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy .
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 Jarosław Juchniewicz. Uchwała nr XL/364/18 została podjęta.
6) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Pszczółki w sprawie
zaliczenia ulic: Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Wincentego Witosa i Elizy
Orzeszkowej w Pszczółkach oraz drogi dz. nr 39 w Żelisławkach do kategorii dróg gminnych
Pani A.Gołkowska powiedziała, że zgodnie z przepisami uchwała, która stanowi
prawo miejscowe, a była nowelizowana, musi być ujednolicona w okresie 12 miesięcy od
wprowadzenia ostatniej zmiany. Przedłożona uchwała jest dokumentem porządkującym.
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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 XL/365/18 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Pani H.Ostrowska poinformowała o korespondencji, która wpłynęła do kancelarii Rady
Gminy:
1) zaproszeniu na obchody VII Dnia Świętego Bernarda - patrona miasta Pelplin w dniu
15 sierpnia 2018 r.
2) zaproszeniu na Festiwal Smaków - 25 sierpnia 2018 r. na Targowisku Miejskim
w Pelplinie.
Ad.4 Wolne wnioski i informacje
Pani Wójt przekazała informacje o inwestycjach zrealizowanych w okresie od ostatniej sesji
Rady Gminy. Powiedziała o Forum Pszczelarskim, które odbyło się w dniu 5 sierpnia br.
Radny Z.Łysik zapytał o termin zakończenia inwestycji zagospodarowania węzła integracyjnego w Pszczółkach.
Pani Wójt odpowiedziała, że zakończenie prac jest planowane na październik/listopad br.
Ad.5 Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział w sesji
Rady i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady XL sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.15:10.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska

4

