PROTOKÓŁ Nr II/18
II sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 28 listopada 2018 r.,
w Kamienicy Kultury w Pszczółkach
II sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godz.15:00 w Kamienicy Kultury
w Pszczółkach. Obradom przewodniczyła p.Anna Staniewicz - Przewodnicząca Rady
Gminy, protokółowała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa
Rady Gminy.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1)
2)
3)
4)

otwarcie sesji;
stwierdzenie kworum;
zatwierdzenie porządku obrad;
przyjęcie protokołu I sesji

2. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej - referuje p.A.Staniewicz,
2) w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej - referuje p.A.Staniewicz,
3) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - referuje p.A.Staniewicz,
4) w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - referuje p.A.Staniewicz,
5) w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy - referuje p.A.Staniewicz,
6) w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji
Gospodarczej i Rozwoju Gminy - referuje p.A.Staniewicz,
7) w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu - referuje
p.A.Staniewicz,
8) w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji
Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu - referuje p.A.Staniewicz,
9) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 r. - referuje p.J.Żbikowska,
10) w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Pszczółki - referuje p. A.Staniewicz,
11) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
- referuje p. Roksana Pałucha,
12) w sprawie wydzierżawienia działki nr 361/16 w Pszczółkach - referuje p.A.Szymecka-Jocz,
13) w sprawie wydzierżawienia działki nr 216/1 w Skowarczu - referuje p.A.Szymecka-Jocz,
14) w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działka nr 281/9) - ref. p.A.Szymecka- Jocz,
15) w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działka nr 895/13) - ref. p.A.Szymecka- Jocz
16) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrowite (działka nr 424) - ref. p.
A.Szymecka- Jocz,
17) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (działki nr 64/1 i 65/1) - ref. p.A.Szymecka-Jocz,
18) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (działka nr 193/3) - referuje p.A.Szymecka-Jocz
3. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami, w tym złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie
odpowiedziach
4. Przedstawienie informacji z działalności Wójta w okresie między sesjami
5. Wolne wnioski i informacje
6. Zamknięcie obrad
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Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
II sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami: „Otwieram
II sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła obecność 12 radnych
(2 nieobecnych - radni Marta Grzeszczyk i Paweł Cichocki), tym samym prawomocność
sesji i zdolność do podejmowania uchwał - lista obecności w załączeniu.
W sesji uczestniczyło także 3 sołtysów - lista obecności w załączeniu.
3) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad znajduje się w materiałach na
sesję, które otrzymali radni. 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 I sesji
Przewodnicząca Rady p.A.Staniewicz powiedziała, że protokół I sesji był dostępny
w kancelarii Rady Gminy i radni nie wnieśli do niego żadnych uwag ani poprawek, w związku
z czym zostaje zatwierdzony przy braku sprzeciwu.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Przewodnicząca Rady p.A.Staniewicz poprosiła o zgłoszenie kandydatów do pracy
w Komisji Rewizyjnej. Odczytała pismo radnego Pawła Cichockiego, który zadeklarował
gotowość do pracy w tej Komisji.
Swoje kandydatury zgłosili także radni: Magdalena Niemczuk i Piotr Pestka.
RADA wyraziła zgodę na pracę ww. osób w Komisji Rewizyjnej.
Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady Gminy odczytała
treść projektu uchwały uzupełnionego o nazwiska wskazanych kandydatów. Następnie
zarządziła głosowanie za pomocą za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji
12 radnych, wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr II/4/18
IMIENNY wykaz głosowań radnych nad uchwałami stanowi załącznik do protokołu.
2) w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Przewodnicząca Rady p.A.Staniewicz zaproponowała, aby funkcję Przewodniczącej
Komisji Rewizyjnej pełniła p.Magdalena Niemczuk. Radna M.Niemczuk wyraziła na to
zgodę. Radni w głosowaniu jednogłośnie opowiedzieli się za wyborem radnej M.Niemczuk
na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
Ze swego grona Komisja Rewizyjna wybrała radnego Piotra Pestkę na Zastępcę
Przewodniczącej Komisji.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść projektu uchwały uzupełnionego
o nazwiska wskazanych kandydatów. Następnie zarządziła głosowanie za pomocą
urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 12 radnych, wynik głosowania: ZA - 12
radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr II/5/18
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3) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodnicząca Rady p.A.Staniewicz poprosiła o zgłoszenie kandydatów do pracy
w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Swoje kandydatury zgłosili radni: Przemysław Jaskólski, Joanna Falasa i Krystyna Szulc.
Rada wyraziła zgodę na pracę ww. osób w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść projektu uchwały uzupełnionego
o nazwiska wskazanych kandydatów. Następnie zarządziła głosowanie za pomocą
urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 12 radnych, wynik głosowania: ZA - 12
radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr II/6/18
4) w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Radny Przemysław Jaskólski zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Komisja ze swojego grona wybrała radną Krystynę Szulc na Zastępcę
Przewodniczącego Komisji.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść projektu uchwały uzupełnionego
o nazwiska wskazanych kandydatów. Następnie zarządziła głosowanie za pomocą
urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 12 radnych, wynik głosowania: ZA - 12
radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr II/7/18
5) w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy
Przewodnicząca Rady p.A.Staniewicz poprosiła o zgłoszenie kandydatów do pracy
w Komisji Gospodarczej.
Swoje kandydatury zgłosili radni: Zygmunt Łysik, Krzysztof Kutkowski, Joanna Falasa,
Krystyna Szulc i Ryszard Pstrągowski.
Radna Marta Grzeszczyk złożyła pisemnie wniosek o przydzielenie jej do pracy w Komisji
Gospodarczej.
RADA wyraziła zgodę na pracę ww. osób w Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść projektu uchwały uzupełnionego
o nazwiska wskazanych kandydatów. Następnie zarządziła głosowanie za pomocą
urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 12 radnych, wynik głosowania: ZA - 12
radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr II/8/18
6) w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego
Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy
Komisja Gospodarcza wybrała ze swego grona radną Joannę Falasę na Przewodniczącą Komisji oraz radnego Ryszarda Pstrągowskiego na Zastępcę Przewodniczącej
Komisji.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść projektu uchwały uzupełnionego
o nazwiska wskazanych kandydatów. Następnie zarządziła głosowanie za pomocą
urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 12 radnych, wynik głosowania: ZA - 12
radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr II/9/18
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7) w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu
Przewodnicząca Rady p.A.Staniewicz poprosiła o zgłoszenie kandydatów do pracy
w Komisji Oświaty.
Swoje kandydatury zgłosili radni: Tomasz Nowosad, Przemysław Jaskólski, Wioleta Bizior
i Waldemar Walejko.
Rada wyraziła zgodę na pracę ww. osób w Komisji Oświaty.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść projektu uchwały uzupełnionego
o nazwiska wskazanych kandydatów. Następnie zarządziła głosowanie za pomocą
urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 12 radnych, wynik głosowania: ZA - 12
radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr II/10/18
8) w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego
Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu
Komisja Oświaty ze swego grona wybrała radnego Tomasza Nowosada na Przewodniczącego Komisji oraz radną Wioletę Bizior na Wiceprzewodniczącą Komisji.
Przewodnicząca Rady Gminy p.A.Staniewicz odczytała treść projektu uchwały
uzupełnionego o nazwiska wskazanych kandydatów. Następnie zarządziła głosowanie za
pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 12 radnych, wynik głosowania: ZA 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr II/11/18
9) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 r.
Pani J.Żbikowska powiedziała, że projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie
o kwotę 18.292,92 zł planu dochodów oraz planu wydatków. Szczegółowo omówiła każdą
zmianę.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 12 radnych, wynik
głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr II/12/18.
10) w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Pszczółki
Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że wnosi o ustalenie dla Wójta
wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4.700 zł, dodatku funkcyjnego w wysokości
1,900,00 zł oraz dodatku specjalnego w wysokości 40%.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 12 radnych, wynik
głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr II/13/18.
11) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na
2019 r.
Pani Roksana Pałucha - podinspektor ds. wymiaru podatku, powiedziała, że zgodnie
z przepisami, Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej
podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2019 r. Średnia cena skupu żyta, określona przez
GUS, wynosi 54,26 zł za 1 dt. Proponuje się jej obniżenie do kwoty 38 zł za 1dt.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 12 radnych, wynik
głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr II/14/18.
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12) w sprawie wydzierżawienia działki nr 361/16 w Pszczółkach
Pani Anna Szymecka-Jocz - inspektor ds. nieruchomości, powiedziała, że dotychczasowy dzierżawca działki nr 361/16 w Pszczółkach zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie
umowy dzierżawy. Obecna umowa jest podpisana z terminem do końca bieżącego roku. Na
przedmiotowej działce jest prowadzona działalność usługowo-handlowa. Projekt uchwały
przewiduje dalszą dzierżawę na okres do 3 lat.
Radny P.Jaskólski zapytał, od kiedy dzierżawca dzierżawi tę działkę.
Pani A.Szymecka-Jocz odpowiedziała, że od 2003 r.
Ponieważ do projektu uchwały nie było innych pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie za pomocą za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji
12 radnych, wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr II/15/18.
13) w sprawie wydzierżawienia działki nr 216/1 w Skowarczu
Pani A.Szymecka-Jocz, powiedziała, że działka dotychczas była dzierżawiona pod
uprawę warzyw, przez osobę, której nieruchomość bezpośrednio sąsiaduje z tą działką. Ze
względu na utrudniony dojazd, działki nie można zagospodarować w inny sposób.
Proponuje się jej wydzierżawienie na okres do 2 lat pod uprawy rolne.
Radny P.Jaskólski zapytał, jak długo pani dzierżawi tę działkę.
Pani A.Szymecka-Jocz odpowiedziała, że od ok.20 lat.
Ponieważ do projektu uchwały nie było innych pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 12 radnych,
wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr II/16/18.
14) w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działka nr 281/9)
Pani A.Szymecka- Jocz powiedziała, że właściciele prywatnej działki zwrócili się
z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy, proponując „Pszczela”, a potem „Bursztynowa”.
Proponuje się, aby tej działce nadać nazwę ul.Bursztynowa.
Radny K.Kutkowski zapytał, czy nazwa została uzgodniona z mieszkańcami.
Pani A.Szymecka-Jocz odpowiedziała twierdząco.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 12 radnych,
wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr II/17/18.
15) w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działka nr 895/13)
Pani A.Szymecka- Jocz powiedziała, że właściciele drogi wewnętrznej zwrócili się
z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy, proponując nazwę „ul. Rowerowa”. Droga znajduje się
w sąsiedztwie ścieżki rowerowej.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 12 radnych, wynik
głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr II/18/18.
16) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrowite (działka nr 424)
Pani A.Szymecka- Jocz powiedziała, że właściciele nieruchomości położonych przy
działce drogowej nr 424, stanowiącej własność gminy, zwrócili się z wnioskiem o nadanie
jej nazwy. Ze względu na sąsiedztwo z ul. Uroczą, proponuje się nadanie nazwy „ul. Miła”.
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Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 12 radnych, wynik
głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr II/19/18.
17) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (działki nr 64/1 i 65/1)
Pani A.Szymecka-Jocz powiedziała, że współwłaściciele prywatnych działek
drogowych zwrócili się z wnioskiem o nadanie nazwy, proponując „ul. Jesienna”.
W sąsiedztwie znajduje się ul. Wiosenna.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 12 radnych, wynik
głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr II/20/18.
18) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (działka nr 193/3)
Pani A.Szymecka-Jocz powiedziała, że współwłaściciele prywatnej działki drogowej
zwrócili się z prośbą o nadanie nazwy ulicy, proponując „ul. Jaworowa”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 12 radnych, wynik
głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr II/21/18.
3. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami, w tym złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na
nie odpowiedziach
Przewodnicząca Rady poinformowała o pełnionym dyżurze w Urzędzie Gminy.
Powiedziała, że nie wpłynęły żadne interpelacje, ani zapytania.
4. Przedstawienie informacji z działalności Wójta w okresie między sesjami
Pan Wójt powiedział, że w okresie 19-28 listopada br.:
- podejmował działania z zakresu spraw administracyjnych i organizacyjnych,
- poznał jednostki organizacyjne i spotkał się z ich kierownikami,
- przyjął gratulacje i propozycje spotkań z gminami ościennymi,
- w dniu 22 listopada w Starostwie Powiatowym uczestniczył w spotkaniu organizacyjnym
dot. opracowania Strategii Elektromobilności. Zapadła decyzja o przystąpieniu do sporządzenia tej Strategii wspólnie z gminami ościennymi i we współpracy ze Starostwem.
- w dniu 26 listopada br. wziął udział w Dniu Ziemniaka w Skowarczu.
5. Wolne wnioski i informacje
1) Radny Z.Łysik zwrócił się z pytaniem do racy prawnego o możliwość przejęcia przez
Gminę końcowego odcinka ul. M.Kopernika. Temat był poruszany w poprzedniej kadencji.
Remont części tej ulicy nie może być dokończony, ponieważ nie są uregulowane sprawy
własnościowe. Zapytał, czy można przejąć ten teren przez zasiedzenie w dobrej wierze.
Mecenas odpowiedział, że prawnie jest taka możliwość - należałoby wytyczyć teren, który
miałby podlegać zasiedzeniu, przedstawić dowody użytkowania przez Gminę i złożyć
wniosek do sądu.
Pani A.Gołkowska powiedziała, że musimy tę kwestię wyjaśnić. Chodzi o dwie działki,
w przypadku których nie są uregulowane sprawy spadkowe. Uzgodnimy to z mecenasem.
Pan Wójt zapewnił, że temat zostanie wyjaśniony z pracownikami i odpowiedź udzielona.
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2) Radny R.Pstrągowski zapytał o ul. Dworcową w Różynach - do jakiego momentu jest to
droga gminna, a gdzie zaczyna się teren PKP?
Pani A.Gołkowska odpowiedziała, że trzeba sprawdzić na mapie, ale dojazd do hydroforni
znajduje się już na terenie PKP.
3) Radna W.Bizior zwróciła uwagę na smog w Pszczółkach. Zapytała, czy jest możliwość
zainstalowania stacji monitoringu powietrza.
Wójt odpowiedział, że nie znamy kosztów takiej stacji, ale sprawdzimy to.
4) Radna J.Falasa zapytała o tablicę ogłoszeń za torami w Pszczółkach.
Pani A.Gołkowska odpowiedziała, że zostanie zakupiona.
Zastępca Wójta powiedział, że zostały zaangażowane środki finansowe na ten cel i w najbliższym czasie zostanie to wykonane.
5) Radny R.Pstrągowski poruszył temat możliwości składania wniosków do budżetu.
Pani J.Żbikowska - Skarbnik Gminy omówiła procedurę i termin składania takich wniosków.
6) Radny R.Pstrągowski poprosił o odpowiadanie na pisma sołtysa oraz mieszkańców.
Zapytał też o możliwość ustawienia dużych pojemników zbiorczych na śmieci, na osiedlu
przy ul.Łąkowej w Różynach.
Radny K.Kutkowski powiedział, że Gmina nie ma możliwości ustawiania takich koszy. Temat
był wcześniej omawiany Po wtóre wrzucane są tam wszystkie odpady, które potem trzeba
sortować.
7) Przewodnicząca Rady poinformowała o zasadach składania interpelacji przez radnych
oraz sołtysów.
8) Radny Tomasz Nowosad poruszył temat zbiórki pojemników po farbach, których nie
można wystawiać podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych i jest z nimi problem.
Pan Wójt powiedział, że takie odpady można samemu zwieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Tczewie.
Pani A.Gołkowska powiedziała, że od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W naszym Regulaminie trzeba będzie
zmienić wiele zapisów.
6. Zamknięcie obrad
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w sesji i zamknęła
obrady słowami: ”Zamykam obrady II sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Na tym posiedzenie zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 17:45.
Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Anna Staniewicz
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