PROTOKÓŁ Nr IV/19
IV sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się 26 lutego 2019 r.
w Kamienicy Kultury w Pszczółkach, na wniosek Wójta
IV sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godz.14:30 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) przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwał:
1) w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku - referuje
p.W.Rybak,
2) w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa
wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe, w prawo
własności - referuje p.A.Gołkowska,
3) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r. - referuje p.M.Niemczuk.
3. Zamknięcie obrad sesji.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
IV sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami: „Otwieram
IV sesję Rady Gminy Pszczółki, zwołaną na wniosek Wójta”.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła obecność 12 radnych,
2 nieobecnych - radni Krzysztof Kutkowski i Paweł Cichocki (lista obecności w załączeniu).
Powiedziała, że sesja jest prawomocna i zdolna do podjęcia uchwał.
3) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że porządek dzisiejszej sesji jest zgodny
z wnioskiem złożonym przez Pana Wójta i przedstawiła go obecnym.
Ad.2 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwał:
1) w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
Projekt uchwały omówił p.Wawrzyniec Rybak - radca prawny. Powiedział, że
w czerwcu 2018 r. została podjęta uchwała w sprawie ograniczenia funkcjonowania instalacji,
z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko. Uchwała została
zaskarżona przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gdańsku. W dniu 9 stycznia br. sąd stwierdził nieważność zaskarżonej
uchwały. Mecenas przedstawił uzasadnienie wyroku i poinformował o opracowaniu skargi
kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, której treść stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 12 radnych, wynik
głosowania: ZA - 8 radnych, przeciw - 3 radnych (Marta Grzeszczyk, Anna Staniewicz
i Waldemar Walejko) i wstrzymał się - 1 radny (Ryszard Pstrągowski). Uchwała została
podjęta i nadano jej nr IV/30/19.
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2) w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa
wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe, w prawo własności
Pani Anna Gołkowska powiedziała, że uchwała w tej sprawie została podjęta
w grudniu 2018 r., jednak rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Pomorskiego została
unieważniona ze względu na brak zapisu, iż wchodzi wżycie po upływie 14 od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego - czyli stanowi akt prawa
miejscowego. Z tego powodu uchwała zostaje ponownie przedłożona Radzie Gminy.
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 IV/31/19.
3) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
Pani Magdalena Niemczuk - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, powiedziała, że
w dniu 30 stycznia 2019 r. Komisja opracowała plan pracy, który przedstawiła obecnym.
Dokument stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań ani uwag, 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 IV/32/19.
IMIENNY wykaz głosowań radnych nad uchwałami stanowi załącznik do protokołu.
Ad.3 Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w sesji i zamknęła ją
słowami: ”Zamykam obrady IV sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.14:55.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
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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