PROTOKÓŁ Nr XLI/18
XLI sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się 6 września 2018 r.
w Kamienicy Kultury w Pszczółkach, na wniosek Wójta
XLI sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godz.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.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie kworum,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 r.,
2) w sprawie upoważnienia Przewodniczącej/ego Rady Gminy do reprezentowania Rady
Gminy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, dotyczącym stwierdzenia nieważności
uchwały nr XXXIX/358/18 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie
ograniczenia funkcjonowania instalacji, z których emitowany hałas może negatywnie
oddziaływać na środowisko,
3) w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy do udzielenia odpowiedzi na
pismo Stowarzyszenia „Wspólnie dla Dobra Gminy” w Pszczółkach.
3. Zamknięcie obrad sesji.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XLI sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami: „Otwieram
XLI 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 10
radnych, 5 nieobecnych - radni: Marta Grzeszczyk, Małgorzata Bartkowska, Lucyna
Juchniewicz, Paweł Cichocki i Maciej Urbanek (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, zwołanej na wniosek
Pani Wójt, znajduje się w materiałach, które otrzymali radni. W związku z awarią jednej
z dwóch pomp pracujących w pompowni ścieków w Pszczółkach, zachodzi konieczność
przesunięcia środków finansowych na zakup i zamontowania nowej.
Ad.2 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały:
1) w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2018 r.
Pani Jolanta Żbikowska - Skarbnik Gminy, powiedziała, że zmiany budżetu obejmują
zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 100.724 zł, które szczegółowo omówiła.
Na zakup i montaż pompy do pompowni ścieków w Pszczółkach przenosi się, z zadań
inwestycyjnych dot. budowy wodociągów, kwotę 15.000 zł.
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Radny K.Kutkowski zapytał o zwiększenie środków finansowych na dowożenie uczniów
niepełnosprawnych do szkół, ponieważ podczas jednej z ostatnich sesji były zwiększane
środki na ten cel.
Pani Marta Dorobek wyjaśniła, że ustawa dopuszcza możliwość indywidualnego dowożenia
uczniów niepełnosprawnych do szkół lub ośrodków przez ich rodziców i w tej sprawie
zwiększyła się ilość składanych do tutejszego Urzędu wniosków.
Radny Z.Łysik zapytał o liczbę dzieci, które są dowożone przez rodziców.
Pani M.Dorobek odpowiedziała, że jest ich 7, ale otrzymaliśmy kolejny wniosek.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 10 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 10 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.
Uchwała nr XLI/366/18 została podjęta jednogłośnie.
Na posiedzenie przybył radny Maciej Urbanek.
2) w sprawie upoważnienia Przewodniczącej/ego Rady Gminy do reprezentowania Rady
Gminy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, dotyczącym stwierdzenia nieważności
uchwały nr XXXIX/358/18 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie
ograniczenia funkcjonowania instalacji, z których emitowany hałas może negatywnie
oddziaływać na środowisko
Pan Wawrzyniec Rybak - Radca Prawny, przedstawił zarzuty Pomorskiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Gdańsku, dotyczące wymienionej uchwały. Zostały one skierowane do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Rady Gminy. Uchwała upoważnia
Przewodniczącą do złożenia odpowiedzi na skargę oraz reprezentowania Rady w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. 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 XLI/367/18 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy do udzielenia odpowiedzi na pismo
Stowarzyszenia „Wspólnie dla Dobra Gminy” w Pszczółkach.
Pani H.Ostrowska powiedziała, że Stowarzyszenie zwróciło się do Rady Gminy
z pytaniami dotyczącymi kroków prawnych, podjętych przez Radę, w związku z brakiem
stosowania przez Autodrom Pomorze zapisów uchwały nr XXXIX/358/18 z dnia 19 czerwca
2018 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania instalacji, z których emitowany hałas może
negatywnie oddziaływać na środowisko.
Mecenas Wawrzyniec Rybak przybliżył przepisy prawa regulujące te kwestie. Powiedział, że
Rada Gminy nie ma uprawnień, aby kogoś skarżyć.
Pani A.Gołkowska powiedziała, że mieszkańcy każdorazowo mogą zgłaszać problem na
Policję, należy jednak pamiętać, że Policja nie ma możliwości, ani uprawnień do przeprowadzenia pomiaru hałasu.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. 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 XLI/367/18 została podjęta jednogłośnie.
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Ad.3 Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w sesji i zamknęła ją
słowami: ”Zamykam obrady XLI sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.15:45.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska
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