PROTOKÓŁ Nr XLII/18
XLII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 2 października 2018 r.,
w Kamienicy Kultury w Pszczółkach
XLII 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 XL i XLI 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2022
- referuje p.J.Żbikowska,
3) w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Pszczółki - referuje p. H.Ostrowska,
4) zmieniająca uchwałę nr IX/62/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 września 2015 r.
w sprawie Statutu Gminy Pszczółki - referuje p.A.Niedźwiecka-Hirsz - Przewodnicząca
doraźnej Komisji Statutowej,
5) w sprawie Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 - referuje
p.M.Dorobek,
6) w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczółki na lata 2018-2021
z perspektywą na lata 2022-2025 - referuje p.J.Porożyńska-Majewska,
7) w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
terenu gminy Pszczółki - referuje p.A.Gołkowska,
8) w sprawie współdziałania Gminy Pszczółki z Gminami: Suchy Dąb, Pruszcz Gdański,
Miastem Pruszcz Gdański i Miastem Gdańsk w realizacji zadania inwestycyjnego
dotyczącego odprowadzania ścieków komunalnych do Oczyszczalni Ścieków „GdańskWschód” w Gdańsku - referuje p.A.Gołkowska
9) 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 o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pszczółki w roku
szkolnym2017/2018 - referuje p.M.Dorobek,
4. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2017 r. oraz złożonych przez
radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji - przedstawia D.Gromadzka,
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad.
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Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XLII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami:
„Otwieram XLII sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała wszystkich przybyłych na
posiedzenie.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła obecność 11 radnych
(4 nieobecnych - radni Małgorzata Bartkowska, Robert Jankowski, Paweł Cichocki i Adrian
Krzewiński). Powiedziała, że sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał lista obecności w załączeniu.
W sesji uczestniczyli także sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności.
3) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad znajduje się w materiałach na
sesję, które otrzymali radni. Zapytała, czy są do niego uwagi bądź pytania. Ponieważ
żadnych nie zgłoszono, zarządziła głosowanie. Obecnych 11 radnych, wynik głosowania:
ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został
przyjęty jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołów XL i XLI sesji
Przewodnicząca Rady H.Ostrowska powiedziała, że protokoły XL i XLI sesji były
dostępne do wglądu w kancelarii Rady Gminy. Ponieważ radni nie wnieśli do nich żadnych
uwag ani poprawek, protokoły zostają zatwierdzone przy braku sprzeciwu.
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Radny Zygmunt Łysik zwrócił się do radcy prawnego i zapytał o sprawę własności gruntu
stanowiącego część ul. M.Kopernika w Pszczółkach - czy jest możliwość przejęcia na rzecz
Gminy przez zasiedzenie.
Pani Wójt powiedziała, że ze względu na zastępstwo mecenasa podczas dzisiejszej sesji,
odpowiedzi udzielimy w terminie późniejszym, kiedy będzie „nasz” radca prawny, znający
ten temat.
Radny Krzysztof Kutkowski powiedział, że jakiś czas temu zgłosił sprawę studni deszczowej
w Kolniku przy ul. Dębowej, która jest zamontowana powyżej powierzchni drogi. Zapytał,
czy coś zostało zrobione w kwestii rozwiązania tego problemu.
Pani Wójt odpowiedziała, że nie zostało to jeszcze sprawdzone.
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
143.583,00 zł planu dochodów oraz wydatków. Szczegółowo omówiła każdą zmianę.
Radny J.Juchniewicz zapytał, czy dokumentacja na budowę budynku komunalnego
w Ulkowych została już wykonana?
Pani Wójt odpowiedziała, że tak, projekt został złożony do Programu Polska-Rosja.
Radna M.Grzeszczyk zapytała o przebudowę przepustu w Kleszczewku.
Pani Wójt powiedziała, że wycofujemy tę inwestycję z realizacji w bieżącym roku, ponieważ
oferty składane w postępowaniach przetargowych znacznie przewyższały posiadane środki
na ten cel w budżecie. Koszt realizacji przedmiotowej inwestycji, zgodnie z naszym
kosztorysem, wynosi ok. 90 tys. zł, a oferowana cena sięgała 300 tys. zł.
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Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej 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 XLII/369/18 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2022
Pani J.Żbikowska powiedziała, że projekt WPF aktualizuje budżet do stanu obecnego.
Zostały wprowadzone dwa nowe zadania inwestycyjne:
1) budowa oświetlenia w Pszczółkach ul. Jaśminowa, Bartnicka i Pomorska,
2) budowa oświetlenia ulicznego w Ulkowych ul. Jarzębinowa i Czereśniowa.
Kwoty ujęty w WPF na 2019 r. dotyczą opłat przyłączeniowych.
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 XLII/370/18 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Pszczółki
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść skargi mieszkańców, dotyczącej
gospodarowania prze Wójta mieszkaniowym zasobem gminy i odmowę przyznania
Skarżącym mieszkania.
Pani Wójt przedstawiła swoje stanowisko, omówiła sposób załatwienia wniosku oraz
oczekiwania rodziny. Radca Prawny przedstawił prawną stronę zagadnienia.
Po wysłuchaniu wyjaśnień, pani H.Ostrowska zwróciła się do radnych z pytaniem, czy
uznają skargę za zasadną czy bezzasadną. Radni jednogłośnie uznali skargę za bezzasadną.
Przewodnicząca Rady zarządziła 10-minutową przerwę, podczas której Sekretarz Gminy,
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Radca Prawny przygotowali uzasadnienie do
uchwały. Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad
uznaniem skargi na działalność Wójta za bezzasadną. 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 XLII/371/18 została podjęta jednogłośnie.
4) zmieniająca uchwałę nr IX/62/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 września 2015 r.
w sprawie Statutu Gminy Pszczółki
Pani A.Niedźwiecka-Hirsz - Przewodnicząca doraźnej Komisji Statutowej, powiedziała, że obecnie obowiązujący Statut Gminy Pszczółki został dostosowany do
obowiązujących przepisów.
Pani Wójt dodała, iż została przygotowana uchwała zmieniająca, aby nowa Rada mogła
przeanalizować i przetestować wprowadzone zmiany, a następnie przygotować tekst
jednolity z ewentualnymi poprawkami.
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 XLII/372/18 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
Pani M.Dorobek powiedziała, że ustawa nakłada na Rady Gmin obowiązek
uchwalania każdego roku Programu, o którym mowa w tytule uchwały. Zasadniczo nie uległ
on zmianie w stosunku do obowiązującego w bieżącym roku. Program był konsultowany
z mieszkańcami i nie wniesiono do niego żadnych uwag.
3

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 XLII/373/18 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczółki na lata 2018-2021
z perspektywą na lata 2022-2025
Pani Justyna Porożyńska-Majewska powiedziała, że Program był omówiony podczas
wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 18 września br. i jest dostępny na stronie Urzędu
Gminy. Projekt dokumentu został zaopiniowany bez uwag przez Zarząd Powiatu
Gdańskiego uchwałą z dnia 25 lipca 2018 r.
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 XLII/374/18 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
dla terenu gminy Pszczółki
Pani Anna Gołkowska powiedziała, że w celu oceny aktualności studium i miejscowych planów, Wójt dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i jej wyniki
przekazuje Radzie Gminy co najmniej raz w czasie kadencji.
Analiza wykazała, iż Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy są
aktualne. Mamy 47 miejscowych planów, które w ok. 20% pokrywają teren gminy.
W ostatniej kadencji sporządzono 4 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
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 XLII/375/18 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie współdziałania Gminy Pszczółki z Gminami: Suchy Dąb, Pruszcz Gdański,
Miastem Pruszcz Gdański i Miastem Gdańsk w realizacji zadania inwestycyjnego
dotyczącego odprowadzania ścieków komunalnych do Oczyszczalni Ścieków „GdańskWschód” w Gdańsku
Pani Wójt powiedziała, że uchwała stanowi kontynuację inwestycji tzw. kolektora
żuławskiego do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód. Jest to uchwała intencyjna.
Realizacja tego zadania zapewni gminie bezpieczeństwo w sytuacji, gdyby z jakiegoś
powodu nasza oczyszczalnia ścieków przestała pracować.
Radny K.Kutkowski powiedział, że zainwestowaliśmy duże środki w budowę i modernizację
naszej oczyszczalni ścieków. Zapytał o szacunkowe koszty udziału gminy w tej inwestycji.
Pani Wójt odpowiedziała, że to inwestycja przyszłościowa. My nie partycypujemy w budowie
kolektora, tylko będziemy mieli udział w opłatach za przepływ ścieków.
Radny Z.Łysik zapytał, dlaczego Gdańsk jest zainteresowany naszymi ściekami.
Pani Wójt odpowiedziała, że ze względu na wysokie koszty stałe. Połączenie się z gminami:
Pruszcz Gdański, Pszczółki i Suchy Dąb oraz Miastem Pruszcz Gd., zapewni duże ilości
ścieków, a tym samym wysoki ich przerób.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 11 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 10 radnych, głosów przeciw – nie było, wstrzymała się 1
osoba - radny Z.Łysik. Uchwała nr XLII/376/18 została podjęta.
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9) 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 wyjaśniła, że w uchwale o tym samym tytule, podjętej podczas
sierpniowej sesji Rady, wystąpił błąd, stąd konieczność jej uchylenia i podjęcia nowej.
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 XLII/377/18 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pszczółki w roku
szkolnym 2017/2018
Informację szczegółowo przedstawiła p.M.Dorobek. Powiedziała, że dokument jest
dostępny w kancelarii Rady Gminy.
Uwag i pytań nie było.
Ad.4 Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2017 r. oraz złożonych przez
radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
Pani D.Gromadzka odczytała informację o analizie oświadczeń majątkowych za
2017 r., sporządzonych przez radnych Rady Gminy Pszczółki oraz pracowników Urzędu
Gminy i dyrektorów jednostek organizacyjnych. Poinformowała także o oświadczeniach
majątkowych złożonych przez radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018.
Wszystkie oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie, a ich analiza nie
wykazała nieprawidłowości.
Ad.5 Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Pani H.Ostrowska powiedziała, że jedyna korespondencja, która wpłynęła do kancelarii
Rady Gminy to skarga, której dotyczyła jedna z dzisiejszych uchwał.
Ad.6 Wolne wnioski i informacje
W imieniu Rady Gminy, Przewodnicząca p.H.Ostrowska, podziękowała Pani Wójt za
owocną współpracę podczas ostatniej kadencji Rady oraz jej ogromny wkład w rozwój
gminy Pszczółki i wręczyła PODZIĘKOWANIE.
Pani Wójt podziękowała Pani Przewodniczącej i radnym wręczając PODZIĘKOWANIA
za pracę w VII kadencji Rady Gminy Pszczółki.
Ad.7 Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział w sesji
Rady i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady XLII sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.17:15.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska

Zgodnie z § 46 Statutu Gminy Pszczółki, zatwierdzam protokół ostatniej sesji Rady Gminy
Pszczółki kadencji 2014-2018.
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