PROTOKÓŁ Nr XI/19
XI sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się 13 sierpnia 2019 r., na wniosek Wójta
XI sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godz.17:14 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 projektów i podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 r. - referuje p. A.Lendzion,
2) w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Pszczółki - referuje p. P.Jaskólski,
3) w sprawie porozumienia o partnerstwie i wzajemnej współpracy z Pomorską Specjalną
Strefą Ekonomiczną sp. z o.o. - referuje p. M.Urbanek,
4) w sprawie tygodniowego obowiązkowego czasu pracy dla nauczycieli realizujących w
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli realizujących obowiązki psychologa, pedagoga, terapeuty pedagogicznego,
logopedy, doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku
kształcenia, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
przedszkola i innych placówek pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie
i dzieci młodsze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze - referuje p. P.Chajewski,
3. Zamknięcie obrad sesji.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XI sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami: „Otwieram
XI sesję Rady Gminy Pszczółki, zwołaną na wniosek Wójta”.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła obecność 13 radnych,
2 nieobecnych - radni Magdalena Niemczuk i Waldemar Walejko (lista obecności w załączeniu). Powiedziała, że sesja jest prawomocna i zdolna do podjęcia uchwał.
3) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że porządek sesji jest zgodny z wnioskiem
złożonym przez Pana Wójta i przedstawiła go obecnym.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 r.
Pan Wójt M.Urbanek powiedział o wprowadzeniu do budżetu Gminy pozyskanych
środków finansowych z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do pół, budowę
wodociągu w Różynach na ul. Fiołkowej oraz wymianę pieca c.o. w budynku w Kolniku.
Powiedział też o zwiększeniu dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej, z tytułu umów zawartych
na reklamę podczas Święta Miodu Pszczółkowskiego oraz wprowadzeniu dotacji na
wyposażenie szkół m.in. w podręczniki. Poinformował o przesunięciu środków finansowych
z przeznaczeniem na remont ul. Bursztynowej w Skowarczu, wkład na projekt umożliwiających zakup ubrań i piły ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółkach oraz na
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naprawę zniszczonego słupa oświetleniowego na ścieżce rowerowej przy drodze krajowej na
odcinku Pszczółki-Kolnik.
Następnie zmiany w poszczególnych pozycjach budżetu omówiła p.Agata Lendzion.
Radny K.Kutkowski poprosił o wyjaśnienie kwoty 930.430,00 zł w załączniku 2 dział.010,
rozdział 01042 - wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.
Pani A.Gołkowska powiedziała, że ta kwota była w budżecie, tylko znajdowała się w innym
paragrafie. W ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dostaliśmy
dofinansowanie do przebudowy ul. Łąkowej w Skowarczu, i musimy przesunąć nasze środki
do paragrafu, z którego będzie realizowana inwestycja ze środkami zewnętrznymi.
Ponieważ do projektu uchwały nie było innych pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
odczytała treść uchwały i 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 XI/77/19.
2) w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Pszczółki
Pan P.Jaskólski - Przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków powiedział, że skarga na
działanie Wójta dotyczy prowadzenia od 1 stycznia 2018 r. audytu wewnętrznego bez
ogłoszeń na stronie BIP, co według Skarżącej zmniejsza możliwy krąg wykonawców.
Przedstawił ustalenia Komisji, w konsekwencji których skarga została uznana za bezzasadną.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy odczytała
treść uchwały i 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 XI/78/19.
3) w sprawie porozumienia o partnerstwie i wzajemnej współpracy z Pomorską Specjalną
Strefą Ekonomiczną sp. z o.o.
Wójt p.M.Urbanek powiedział, że udało się wypracować model współpracy z Pomorską
Specjalną Strefą Ekonomiczną. Aby ją sformalizować w formie porozumienia, konieczna jest
zgoda Rady Gminy. Zakres współpracy obejmuje promowanie Pszczółek przez Pomorską
Strefę Ekonomiczną, jako miejsca atrakcyjnego do inwestowania, pomoc naszym przedsiębiorcom w zakresie szkoleń, doradztwa księgowego, doradztwa w prowadzeniu biznesu.
Po naszej stronie leży utworzenie na stronie internetowej Urzędu Gminy zakładki dedykowanej Pomorskiej Strefie Ekonomicznej. Dodał, że podpisanie porozumienia nie pociąga za
sobą skutków finansowych.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy odczytała
treść uchwały i 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 XI/79/19.
4) w sprawie tygodniowego obowiązkowego czasu pracy dla nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli realizujących obowiązki psychologa, pedagoga, terapeuty pedagogicznego,
logopedy, doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku
kształcenia, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola
i innych placówek pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
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i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
Pan P.Chajewski - Zastępca Wójta, wyjaśnił, że w dotychczas obowiązującej uchwale
nie określono tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli pracujących
w oddziałach z dziećmi 6-letnimi i młodszymi oraz nie ujęto terapeutów pedagogicznych.
Ponadto, na wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego, w uchwale zmieniono obowiązkowy
wymiar godzin dyrektorów poprzez zwiększenie ilości godzin zniżek.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy odczytała
treść uchwały i 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 XI/80/19.
IMIENNY wykaz głosowań radnych nad uchwałami został załączony do protokołu.
Ad.3 Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w sesji i zamknęła ją
słowami: ”Zamykam obrady XI sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.17:40
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Anna Staniewicz
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