PROTOKÓŁ Nr III/18
III sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 19 grudnia 2018 r.,
w Kamienicy Kultury w Pszczółkach

III sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godz.16:00 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) otwarcie sesji;
2) stwierdzenie kworum;
3) zatwierdzenie porządku obrad;
4) przyjęcie protokołu II sesji
2. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok - referuje p.J.Żbikowska,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20182023 - referuje p.J.Żbikowska,
3) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata
2019-2023 - referuje p.J.Żbikowska,
4) w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok - referuje p.J.Żbikowska,
5) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 - referuje p.B.Nowakowska,
6) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 - referuje
p.B.Nowakowska,
7) w sprawie w sprawie wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023, warunków przyznania i zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia
udzielone w jego ramach oraz podwyższenia kryterium dochodowego - referuje
p.B.Nowakowska,
8) w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Pszczółki na lata 2019-2023 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w kład
mieszkaniowego zasobu gminy - referuje p.A.Szymecka-Jocz,
9) w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa
wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe, w prawo
własności - 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
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
III sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami: „Otwieram
III sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie.
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2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła obecność 13 radnych
(1 nieobecny - radny Przemysław Jaskólski), tym samym prawomocność sesji i zdolność do
podejmowania uchwał - lista obecności w załączeniu.
W sesji uczestniczyło także 5 sołtysów - lista obecności w załączeniu.
3) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad znajduje się w materiałach na
sesję, które otrzymali radni. Powiedziała, że zostaje z niego usunięty projekt uchwały nr 8,
tym samym projekt kolejnej uchwały otrzymuje ten numer. Zapytała, czy są uwagi bądź
pytania do przedstawionego porządku posiedzenia. Ponieważ żadnych nie zgłoszono,
zarządziła głosowanie za jego przyjęciem. Obecnych 13 radnych, wynik głosowania: ZA 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołu II sesji
Przewodnicząca Rady p.A.Staniewicz powiedziała, że protokół II 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 zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 r.
Pani J.Żbikowska powiedziała, że projekt zmiany budżetu obejmuje zmniejszenie
planu dochodów oraz planu wydatków o kwotę 1.419.303 zł. Szczegółowo omówiła każdą
zmianę.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 13 radnych, wynik
głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr III/22/18.
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2023
Pani J.Żbikowska powiedziała, że w WPF zostało przesunięte na rok następny
zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach oraz umieszczone dwa przedsięwzięcia: budowa oświetlenia w Kolniku (dojście do drogi krajowej 91) i budowa
wodociągu w Skowarczu ul. Piaskowa.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 13 radnych, wynik
głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr III/23/18.
3) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20192023
Pani J.Żbikowska powiedziała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony
podczas wspólnego posiedzenia Komisji i uzyskał pozytywną opinię radnych.
Poinformowała o wprowadzonej autopoprawce, która wynika z przeniesienia zadania
inwestycyjnego dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej na budowę wodociągu
w Skowarczu przy ul. Piaskowej. Następnie odczytała treść uchwały Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2018 r., w którym pozytywnie
zaopiniowano projekt uchwały Rady Gminy Pszczółki o Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019-2023.
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Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 13 radnych, wynik
głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr III/24/18.
4) w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2019 r.
Pani J.Żbikowska powiedziała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony
podczas posiedzenia Komisji i uzyskał pozytywną opinię radnych. W stosunku do
omówionego dokumentu zostały wprowadzone autopoprawki, które przedstawiła.
Ze względu na niedyspozycję głosową Pani Skarbnik, p.A.Gołkowska odczytała treść
uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia
5 grudnia 2018 r., w którym pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały budżetowej Rady
Gminy Pszczółki na 2019 rok.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 13 radnych, wynik
głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr II/25/18.
5) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2019
Pani B.Nowakowska powiedziała, że prowadzenie zadań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Rada Gminy
jest zobowiązana do corocznego uchwalania Programu, o którym mowa w tytule uchwały.
Na jego realizację w 2019 r. zaplanowano kwotę 157.000 zł, a jego realizatorem będzie
Gminny Ośrodek Pomocy w Pszczółkach.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 13 radnych, wynik
głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr II/26/18.
6) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Pani B.Nowakowska powiedziała, że zgodnie z przepisami, jednostki samorządu
terytorialnego realizują także zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Z tego
powodu każdego roku jest opracowywany Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.
Na jego realizację w 2019 r. przeznaczona została kwota 13.000 zł, a realizatorem Programu
będzie również GOPS w Pszczółkach.
Radny K.Kutkowski poprosił p.Nowakowską o przybliżenie w jaki sposób są realizowane wyszczególnione w Programie cele szczegółowe.
Ponieważ innych pytań do projektu uchwały nie było, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 13 radnych,
wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr II/27/18.
7) w sprawie wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
warunków przyznania i zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia udzielone w jego
ramach oraz podwyższenia kryterium dochodowego
Pan Wójt powiedział, że do projektu uchwały zostają wprowadzone autopoprawki,
które przedstawi Pani Kierownik GOPS.
Pani B.Nowakowska powiedziała, że w projekcie uchwały § 5 staje się § 6 i podała
jego treść, natomiast dodaje się § 5, który informuje o utracie mocy uchwały nr XXV/273/14
z dnia 21 stycznia 2014 r. oraz uchwały nr V/51/2000 z 28 sierpnia 2000 r. Następnie
szczegółowo omówiła projekt uchwały.
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Radna W.Bizior zapytała, czy Program jest realizowany ze środków państwa.
Pani Nowakowska odpowiedziała, że jest dotowany w 60%, natomiast 40% stanowi nasz
wkład własny. Istnieje jednak możliwość obniżenia przez Wojewodę (na wniosek Wójta)
wkładu własnego do 20% i mamy na to zgodę.
Ponieważ do projektu uchwały nie było innych pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 13 radnych,
wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr II/28/18.
8) w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa
wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe, w prawo własności
Projekt uchwały przedstawiła p. A.Szymecka-Jocz.
Ponieważ nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie za
pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 13 radnych, wynik głosowania: ZA 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta
jednogłośnie i nadano jej nr II/29/18.
IMIENNY wykaz głosowań radnych nad uchwałami stanowi załącznik do protokołu.
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 powiedziała, że:
- wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe,
- wpłynęło POSTANOWIENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z terenu gminy
Pszczółki,
- mieszkańcy Ulkowych złożyli pismo w sprawie budowy oświetlenia ulicznego przy 3 ulicach
w tej miejscowości,
Powiedziała również, że w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia do
mieszkańców gminy zostały wysłane życzenia.
4. Przedstawienie informacji z działalności Wójta w okresie między sesjami
Pan Wójt przekazał informacje o zrealizowanych w ostatnim okresie zadaniach
inwestycyjnych oraz złożonych przez Gminę wnioskach na realizację projektów.
Powiedział o swoim udziale w różnych spotkaniach, m.in. z przedsiębiorcami z terenu
naszej gminy oraz z Zarządem i piłkarzami POTOKU Pszczółki.
Poinformował o inicjatywie utworzenia Gminnej Komisji Seniorów oraz planowanym
w I kwartale 2019 r. Forum Przedsiębiorców pod patronatem Pomorskiej Strefy
Ekonomicznej.
5. Wolne wnioski i informacje
Radna J.Falasa przedstawiła wniosek mieszkańców ul. Pomorskiej - nad Komisariatem
Policji w Pszczółkach, o sprzątanie i koszenie terenu, który wcześniej stanowił ich ogród,
a został zlikwidowany przez Urząd Gminy, zdjęta siatka ogrodzeniowa i przekazany na rzecz
gimnazjum.
Radna W.Bizior przekazała uwagi mieszkańców, że na ulicach jest brudno, a pracownicy
gospodarczy niedokładnie sprzątają teren. Dodała, że tablice ogłoszeń również są w złym
stanie.
Pani E.Nizińska - Sołtys Pszczółek powiedziała, że ścieżka łącząca ul. Pomorską z ul.
Kościelną w ogóle nie jest sprzątana i nie ma tam kosza na śmieci.
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Radny R.Pstrągowski powiedział, że przy zejściu z kościoła w Różynach od drogi krajowej
nr 91, nie ma barierek ochronnych. Poprosił o wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych w tej sprawie, ab nie doszło do tragedii. Przekazał również prośbę mieszkańców
o zamontowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na wysokości boiska ORLIK
i świetlicy wiejskiej.
Radny K.Kutkowski poprosił, aby ze względu ma panującą aurę wcześniej dokonać
przeglądu dróg w gminie.
Wójt zwrócił się z prośbą do radnych i sołtysów, aby na bieżąco zgłaszać problemy
z jakością dróg.
Przewodnicząca Rady Gminy p.A.Staniewicz przypomniała, że interpelacje i zapytania
radnych oraz sołtysów należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy.
Pani P.Krysiak - Sołtys Ostrowitego, zgłosiła problem braku oświetlenia drogi z Pszczółek
do Ostrowitego.
Pan J.Guszkowski - Sołtys Skowacza, powiedział, że na ul. Łąkowej nie jest możliwe
równanie równiarką, ponieważ był tam wysypany destrukt. Materiał jest bardzo wybity, a
nawierzchnię drogi dodatkowo niszczy złe wyprofilowanie, bo zrobione do środka. Droga
jest intensywnie eksploatowana, ponieważ stanowi dojazd do działek budowlanych, na
których trwaj budowy.
6. Zamknięcie obrad
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w sesji i zamknęła
obrady słowami: ”Zamykam obrady III sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 17:15.
Protokółowała: D.Gromadzka
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Anna Staniewicz

Niniejszy protokół został zatwierdzony podczas V sesji Rady Gminy Pszczółki w dniu
19 marca 2019 r., przy braku sprzeciwu.
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