PROTOKÓŁ Nr XXIV/13
XXIV sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 18 grudnia 2013 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach

XXIV sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 14:00 w sali narad
Urzędu Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczył p.Roman Klamann Przewodniczący Rady Gminy, przy udziale Wiceprzewodniczących - p.Krzysztofa Sądeja
i p.Zygmunta Łysika. Protokołowała: 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) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie kworum,
3) zatwierdzenie porządku obrad,
4) przyjęcie protokołu XXIII sesji,
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 r. - referuje p.J.Żbikowska - Skarbnik
Gminy,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2013-2022 referuje p.J.Żbikowska,
3) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2014-2022 referuje p.J.Żbikowska,
4) w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2014 r. - referuje p.J.Żbikowska,
5) w sprawie dotacji na utrzymanie w 2014 r. portalu mapowego SIP - referuje
p.A.Gołkowska - Zastępca Wójta,
6) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. - referuje
p.B.Nowakowska - Kierownik GOPS,
7) w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. referuje p.B.Nowakowska,
8) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie - referuje p.B.Nowakowska,
9) zmieniająca uchwałę nr XI/95/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
Statutu Gminnnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach - ref. p. B.Nowakowska,
10) zmieniająca uchwałę nr X/85/11 z dnia 26 października 2011 r. zatwierdzającą
Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na usuwanie odpadów
zawierających azbest z terenu Gminy Pszczółki - referuje p.A.Gołkowska,
11) w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Pszczółki i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy - referuje p.R.Kroplewska - Podinspektor ds. budownictwa i inwestycji,
12) zmieniająca uchwałę nr XXVIII/286/06 z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
w gminie Pszczółki, zmienioną uchwałą nr IV/36/07 z dnia 27 lutego 2007 r. - referuje
p.A.Gołkowska,
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13) w sprawie sprzedaży części działki nr 223/2 w Pszczółkach - referuje p.R.Kroplewska,
14) uchylająca uchwałę nr XXIII/254/13 z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie sprzedaży
działki nr 189/9 w Skowarczu - referuje p.R.Kroplewska,
15) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrębu geodezyjnego Ulkowy - referuje p.A.Gołkowska,
16) uchylająca uchwałę nr XIX/222/13 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Kolnik, uchwalonego uchwałą nr XXXI/283/09 z dnia 12 listopada 2009 r. referuje p.A.Gołkowska,
17) uchylająca uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Różyny, uchwalonego uchwałą nr
XXXI/284/09 z dnia 12 listopada 2009 r. - referuje p.A.Gołkowska.
3. Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXIV sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami:
„Otwieram XXIV sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitał radnych, Panią Wójt, Zastępcę
Wójta, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, Sołtysów, pracowników Urzędu Gminy oraz
mieszkańców.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził obecność 15
radnych (wszyscy obecni) - lista obecności w załączeniu. Powiedział, że sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał.
W sesji uczestniczyło także 8 sołtysów - lista obecności w załączeniu.
3) przedstawienie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann powiedział, że porządek obrad znajduje
się w materiałach na sesję, które otrzymali wszyscy radni. Powiedział, że zostają z niego
wycofane 3 ostatnie projekty uchwał (poz.15, 16 i 17). Zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego porządku sesji? Ponieważ żadnych uwag nie zgłoszono, zarządził głosowanie.
Obecnych 15 radnych, wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołu XXIII sesji,
Przewodniczący Rady R.Klamann powiedział, że protokół XXIII sesji był wyłożony do
wglądu w kancelarii Rady Gminy i radni nie wnieśli do niego żadnych uwag ani poprawek,
w związku z czym zostaje zatwierdzony przy braku sprzeciwu.
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów
Radny M.Urbanek powiedział, że na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Łąkowej w Różynach
(byłe PGR), przy bloku mieszkalnym rośną drzewa - 6 topoli. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańcy bloku proszą o ich wycinkę.
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Pani Wójt odpowiedziała, że jesteśmy w trakcie załatwiania formalności związanych
z wycinką tych drzew, ponieważ musimy mieć zgodę Starostwa Powiatowego.
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Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2013 rok
Pani J.Żbikowska wyjaśniła, że projekt uchwały obejmuje zmiany w budżecie, w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów. Szczegółowo omówiła każdą z pozycji, która
uległa zmianie, co zostało opisane w uzasadnieniu do uchwały.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady R.Klamann
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr XXIV/259/13 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20132022
Pani J.Żbikowska powiedziała, że podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF jest
konieczne ze względu na zmiany w zakresie przedsięwzięć oraz zmianę wyniku budżetu
na 2013 r. Wprowadzono nowe zadania: usuwanie awarii na sieciach wodociągowych
i kanalizacyjnych, odczyty i plombowania wodomierzy oraz budowę zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach. W zadaniach inwestycyjnych, w poz.
wymiana sieci wodociągowej w Ostrowitem - przesunięto kwotę limitu na 2015 r.,
natomiast wydatkach bieżących, w pozycji wykonanie projektu mpzp wsi Pszczółki dla
działek 11/20-24 - przesunięto kwotę limitu na 2014 r.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy zarządził
głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXIV/260/13 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2014-2022
Projekt uchwały szczegółowo omówiła p.J.Żbikowska. Wyjaśniła, że została
wprowadzona autopoprawka Wójta - w stosunku do projektu przedstawionego radnym na
posiedzeniu Komisji, zostały zwiększone kwoty dochodów ogółem oraz wydatków ogółem
o 25.000 zł, w związku z wprowadzeniem zadania finansowanego ze środków unijnych zakątek rekreacji dziecięcej w Parku Lipowym w Pszczółkach. Dokonano też przesunięć,
które nie zmieniły kwoty ogólnej, przenosząc środki z podatku vat na nasz udział finansowy w wymienionym zadaniu oraz na dotację na utrzymanie portalu mapowego SIP i budowę zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni ścieków W Pszczółkach.
Następnie Pani Skarbnik odczytała opinię składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2013 r., w której pozytywnie zaopiniowano
projekt uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXIV/261/13 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2014 r.
Projekt uchwały szczegółowo omówiła p.J.Żbikowska. Powiedziała, że uchwalenie
budżetu jest niezbędne w celu realizacji w nowym roku zadań własnych oraz zleconych
gminie. Powiedziała, że analogicznie do WPF została wprowadzona autopoprawka Wójta
polegająca na zwiększeniu, w stosunku do projektu budżetu przedstawionego na wspólnym posiedzeniu Komisji, o 25.000 zł kwoty dochodów w związku z wprowadzeniem
zadania finansowanego ze środków unijnych - zakątek rekreacji dziecięcej w Parku
Lipowym w Pszczółkach. Po stronie wydatków też zwiększono środki o 25.000 zł i dodatkowo o 26.906 zł na nasz udział w realizacji tego zadania. Wprowadzono też dotację na
utrzymanie portalu mapowego SIP i środki na budowę zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni ścieków, przesuwając je z podatku vat.
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Następnie odczytała opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 29 listopada 2013 r., w której pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały
budżetowej na 2014 r.
Pani Wójt powiedziała, że podczas wspólnego posiedzenia Komisji radny Z.Łysik nie
poparł budowy placu zabaw przy ul.Pomorskiej w Pszczółkach za torami. W związku z tym
pokazała radnym projekt - rysunki obrazujące sposób zagospodarowania tego terenu.
Przypomniała, że mieszkańcy osiedla za torami wnioskowali o budowę placu zabaw
podczas zebrania wiejskiego i ma on być sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.
Radny Z.Łysik obejrzał projekt i uznał, że rzeczywiście jest zasadne, aby w tym miejscu
powstał plac zabaw. Jednocześnie poprosił, aby do zadań inwestycyjnych na przyszły rok
wprowadzić remont placu przed Szkołą Podstawową w Pszczółkach, ale ponieważ nie
przedstawił propozycji finansowania, wniosek nie mógł być uwzględniony.
Jednak Pani Wójt powiedziała, że na ten temat prowadzone są rozmowy. Była w terenie
z przedstawicielami firmy i czeka na oszacowanie kosztów realizacji zadania. Powiedziała,
że musimy wiedzieć o jakiej kwocie rozmawiamy.
W kwestii remontu ul.Leszczynowej w Kolniku, Pani Wójt powiedziała, że zamierzamy
zrobić całą ulicę. Dodała, że posiadamy dokumentacje projektowe na szereg zadań, które
w pierwszej kolejności chcielibyśmy zrealizować.
Radna J.Jakowska poprosiła, aby przemyśleć sprawę przebudowy placu w centrum
Pszczółek, szczególnie usunięcia „tej budy”, bo plac powinien być wizytówką miejscowości, a wygląda fatalnie.
Pani Wójt powiedziała, że do tego tematu wrócimy przy omawianiu jednego z kolejnych
projektów uchwał.
Radny B.Misiak zgłosił problem z nieutwardzonym odcinkiem ulicy Różana Góra w Różynach, prowadzącym do świetlicy wiejskiej, ponieważ zrobiło się tam bagno.
Pani Wójt odpowiedziała, że mamy dokumentację projektową na całą ulicę. Odcinek, który
został wykonany z kostki to pierwszy etap zadania, drugi etap to ciąg dalszy ulicy, aż do
drogi krajowej nr 91. Jego realizacja będzie możliwa, gdy będą środki finansowe.
Pani B.Rota - Sołtys Różyn, powiedziała, że drzwi wejściwe w Szkole Podstawowej
w Pszczółkach zostały wymienione, ale drugie także nadają się do wymiany.
Pani Wójt odpowiedziała, że te drzwi są objęte wyceną, na którą czekamy.
Przewodniczący Rady przypomniał, że rok 2013 zaczynaliśmy z 10 zadaniami inwestycyjnymi, a zrealizowaliśmy ich 36. Trzeba więc uzbroić się w cierpliwość, ale zgłaszać
sprawy, które w naszej ocenie wymagają załatwienia.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, ani uwag, Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw - nie było, wstrzymała się 1
osoba (radny K.Sądej). Uchwała nr XXIV/262/13 została podjęta.
5) w sprawie dotacji na utrzymanie w 2014 r. portalu mapowego SIP
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że chodzi o przekazanie Starostwu Powiatowemu środków finansowych na funkcjonowanie wspólnie utworzonego w 2012 r. portalu mapowego
System Informacji Przestrzennej.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXIV/263/13 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.
7) w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.
8) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie
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Pani B.Nowakowska powiedziała, że rady gmin mają obowiązek uchwalania programów, które będą realizowane na terenie swojej gminy. Te działania łączą się i bardzo
często przemoc w rodzinie jest następstwem problemów alkoholowych.
Pani Wójt powiedziała, że udało się nam powołać zespół psychologiczno-logopedyczny.
Mamy większą wiedzę nt. rodzin, ich problemów i potrzeb, co umożliwia nam podjęcie
konkretnych działań. Chcemy mieć pod opieką nie tylko dziecko, ale całą rodzinę. Zdiagnozowaliśmy wszystkie dzieci. Terapie prowadzone są drugi rok, ludzie coraz bardziej
otwarcie mówią o swoich problemach, sąsiedzi zgłaszają niepokojące ich sytuacje. Mamy
informację od dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej, że rośnie liczba dzieci
z różnymi problemami.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy mamy sygnały o osobach bezdomnych?
Pani B.Nowakowska odpowiedziała, że mamy 1 osobę w schronisku dla bezdomnych,
która partycypuje w kosztach pobytu w tej placówce.
Radny Z.Łysik zapytał, ile kosztuje zwalczanie problemów alkoholowych w naszej gminie?
Pani B.Nowakowska odpowiedziała, że w 2013 r. przeznaczyliśmy na ten cel 150 tys. zł
i prawie w całości środki te zostały wykorzystane.
Pan M.Obin - mieszkaniec Pszczółek, zapytał, jaka jest skala problemu? Poprosił o podanie danych liczbowych.
Pani B.Nowakowska odpowiedziała, że 16 osób ma założone niebieskie karty, na leczenie
odwykowe zgłoszono ok.20 osób, natomiast przypadków narkomanii nie odnotowaliśmy.
Pani Wójt dodała, że na jednym ze spotkań był przedstawiciel Policji i rozmawialiśmy m.in.
na temat narkomanii. Ten problem nas jakgdyby omija. W szkołach podejmowane są
działania profilaktyczne, a jeśli pojawi się jakiś sygnał, osoby trafiają bezpośrednio do
poradni w Pruszczu Gd. My terapią obejmujemy rodziny z problemami alkoholowymi.
Ponieważ do projektu uchwał nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie kolejno nad każdym z nich. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład
Rady Gminy - 15 radnych. Wyniki głosowania:
- ZA projektem w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr XXIV/264/13
została podjęta jednogłośnie.
- ZA projektem w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2014 r. - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr
XXIV/265/13 została podjęta jednogłośnie.
- ZA projektem w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było. Uchwała nr XXIV/266/13 została podjęta jednogłośnie.
9) zmieniająca uchwałę nr XI/95/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
Statutu Gminnnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
Pani B.Nowakowska powiedziała, że w związku z tym, iż GOPS zaczął realizować
nowe zadania, wynikające z ustaw, zasadnym jest zmiana statutu tej jednostki.
Radna H.Grzesiuk poprosiła o wyjaśnienie terminu „dodatek energetyczny”.
Pani B.Nowakowska odpowiedziała, że to nowe zadanie zlecone do realizacji samorządom. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
wprowadza od 1 stycznia 2014 r. pomoc dla tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, czyli osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, pomoc w formie dodatku
energetycznego.
Pani Wójt dodała, że są to pieniądze, o które składamy wnioski do Wojewody.
Radna H.Grzesiuk zapytała o wysokość tego dodatku.
Pani B.Nowakowska odpowiedziała, że dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez
osobę samotną wynosi on ok.11 zł miesięcznie, dla gospodarstwa składającego się z 2 do
4 osób - ok.15 zł, a powyżej 5 osób - ok.19 zł.
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Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXIV/267/13 została podjęta jednogłośnie.
10) zmieniająca uchwałę nr X/85/11 z dnia 26 października 2011 r. zatwierdzającą
Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na usuwanie odpadów
zawierających azbest z terenu Gminy Pszczółki
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że w Regulaminie przyznawania i rozliczania dotacji
na usuwanie odpadów azbestowych był zapis, iż osoba, która zamierza przystąpić do
wymiany pokrycia dachowego ma obowiązek zgłoszenia tego faktu w Starostwie Powiatowym na 30 dni przed rozpoczęciem prac. Brak zgłoszenia uniemożliwia nam udzielenie
dotacji. By pomóc mieszkańcom uzyskać te pieniądze proponujemy usunięcie tego zapisu.
Pani Wójt dodała, że dotacja, którą otrzymujemy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska, jest na poziomie 2 tys. zł i dotyczy tylko kosztów utylizacji materiałów zawierających azbest. Wymiana pokrycia dachowego to koszt w granicach 30-40 tys. zł, zatem
dotacja stanowi stosunkowo niewielką część, ale chcemy pomóc mieszkańcom odzyskać
chociaż te koszty. Zależy nam też na tym, aby WFOŚ nie zakwestionował sposobu wydatkowania środków dotacji, jako niezgodnego z Regulaminem.
Radna H.Grzesiuk zapytała, ilu osobom udało się skorzystać z dotacji?
Pani Wójt odpowiedziała, że w 2013 r. skorzystały z niej 2 osoby, a w 2012 r. - 3 osoby.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący zarządził
głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXIV/268/13 została podjęta jednogłośnie.
11) w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Pszczółki i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy
Pani Wójt wyjaśniła, że znalazło się kilka mieszkań, które pozyskaliśmy z podziału
innych lokali. Mamy mieszkanie o powierzchni 25 m2, w części budynku łączącego starą
i nową część dawnego ośrodka zdrowia w Pszczółkach przy ul.Kościelnej 8. Zamierzamy
przeznaczyć je jako służbowe dla pracownika biblioteki i taki zapis umieściliśmy w programie. W załączniku nr 2 zostały określone zasady wynajmowania lokali mieszkalnych,
wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. Chcemy, aby przydzielenie
lokalu podlegało także ocenie właściwej rzeczowo Komisji Rady Gminy. Dodała, że
z mieszkaniowego zasobu Wójt może wydzielić lokal jako socjalny dla osób, którym sąd
nakazał opróżnienie dotychczas zajmowanego lokalu i jednocześnie przyznał prawo do
lokalu socjalnego. W przypadku braku takiego lokalu pokrywamy część kosztów wynajmu
mieszkania.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXIV/269/13 została podjęta jednogłośnie.
12) zmieniająca uchwałę nr XXVIII/286/06 z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
w gminie Pszczółki, zmienioną uchwałą nr IV/36/07 z dnia 27 lutego 2007 r.
Pani Wójt powiedziała, że jest to uchwała porządkująca, ponieważ mamy rozbieżność między zapisami Regulamium zbiorowego zaopatrzenia w wodę a Zarządzenia Wójta
w kwestii sposobu fakturowania. Dodała, że od 1 stycznia 2014 r. wchodzi ustawowa
zmiana sposobu odprowadzania podatku VAT - będziemy go odprowadzać jednorazowo,
przy wystawianiu faktur, a nie zgodnie z terminami płatności.
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Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, wstrzymała się 1 osoba (radny Z.Łysik), głosów
przeciw - nie było. Uchwała nr XXIV/270/13 została podjęta.
13) w sprawie sprzedaży części działki nr 223/2 w Pszczółkach
Pani Wójt wyjaśniła, że chodzi o działkę sąsiadującą z Domem Książki. Na slajdach
zaprezentowała, jak przebiegają granice nieruchomości. Powiedziała, że Dom Książki ma
dokumentację projektową i pozwolenie na budowę nowego obiektu w miejscu dotychczasowego. Problemem polega na tym, że właścicielka sąsiedniego sklepu nie wyraża
zgody na przejazd w celu rozbiórki księgarni. Ponieważ to miejsce jest wizytówką miejscowości i zależy nam na tym, aby w Pszczółkach była księgarnia mamy propozycję, aby
odsprzedać część działki przy gimnazjum i ustanowić służebność przejazdu. Pani Dyrektor
wyraża zgodę na takie rozwiązanie, jednak prosi, aby roboty budowlane były prowadzone
w okresie wakacji.
Pan Z.Boduch - mieszkaniec Pszczółek, powiedział, że możnaby rozbudować budynek
z drugiej strony.
Pani Wójt odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości, ponieważ w sąsiednim budynku są
okna, konieczne jest także zachowanie odległości od granic działki.
Radny K.Sądej zwrócił uwagę, że na terenie szkolnym, w miejscu ewentualnego dojazdu
do Domu Książki stoi murowany śmietnik. Zapytał, gdzie będzie przestawiony i na czyj
koszt?
Pani Wójt odpowiedziała, że śmietnik nie musi być murowany. Rozwiązaniem są plastikowe pojemniki, które można ustawić na małym parkingu, znajdującym się po prawej
stronie od bramy wjazdowej.
Pan J.Guszkowski - sołtys Skowarcza, powiedział, że najrozsądniej byłoby wybudować
księgarnię w innym miejscu.
Pan M.Obin - mieszkaniec Pszczółek, zapytał, czy mamy wizualizację budynku?
Pan Z.Boduch zapytał, czy po przebudowie może zostać zmieniony sposób wykorzystania
budynku?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie mamy wizualizacji, ale budynek ma być wyższy od
obecnego, jednak nie piętrowy, powiększony o część, w której był sklep z częściami
samochodowymi i architektonicznie nawiązywać do budynku gimnazjum. Projekt budowlany jest w Starostwie Powiatowym. Dom Książki ma kilku właścicieli, jest to spółka i Pani
Prezes czeka na decyzję Rady Gminy, by rozmawiać z właścicielami, jakie podejąć dalsze
działania. Firma bardzo inwestuje i buduje tylko księgarnie. Rozważaliśmy pomysł, aby
przejąć ten teren, ale nie mamy czego zaoferować w zamian, a zależy nam, aby była
księgarnia.
Radny Z.Łysik powiedział, że w internecie jest ogłoszenie, iż właścicielka sąsiedniego
sklepu chce sprzedać tę nieruchomość.
Pani Wójt powiedziała, że Dom Książki zainteresował się ogłoszeniem, ale cena jest
nierealna. Dodała, że podjęcie uchwały daje nam możliwość wydzielenia działki i stanowi
podstawę do podjęcia przez Panią Prezes rozmów z właścicielami obiektu. Konieczne
będzie zrobienie wyceny. Dodała, że bez uzgonienia z Radą Gminy nie uruchomimy
żadnej procedury. Można zaprosić Panią Prezes, która pokaże dokumentację projektową
i wtedy podejmiemy decyzję w sprawie ewentualnej sprzedaży części działki.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów wstrzymujących się nie było, przeciw - 1
osoba (radny S.Korcz). Uchwała nr XXIV/271/13 została podjęta.
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14) uchylająca uchwałę nr XXIII/254/13 z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie sprzedaży
działki nr 189/9 w Skowarczu
Pani Wójt wyjaśniła, że podczas spotkania w Skowarczu mieszkańcy zaproponowali,
aby na działce, którą na poprzedniej sesji przeznaczyliśmy do sprzedaży, zrobić plac
rekreacyjny. Stwierdziliśmy, że to bardzo dobry pomysł. Z placu szkolnego zabralibyśmy
urządzenia fitness i w nowym miejscu powstałby przystanek zdrowia.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXIV/272/13 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami
Pani Wójt zaprosiła radnych i sołtysów na spotkanie noworoczne z seniorami, które
odbędzie się w dniu 18 stycznia 2014 r. w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach.
Następnie przekazała szczegółowe informacje na temat zadań zrealizowanych w okresie
od ostatniej sesji Rady Gminy. Między innymi powiedziała, że:
1) w dniu 10 listopada br. została odprawiona Msza Święta z okazji Święta Niepodległości
Polski połączona z inscenizacją patriotyczną w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej oraz
udziałem chórów,
2) w dniu 6 grudnia br. zorganizowaliśmy wizytę Mikołaja we wszystkich miejscowościach
naszej gminy, a także w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Pszczółkach,
3) dnia 7 grudnia br. w Publicznym Gimnazjum odbył się VIII Turniej Tańca Towarzyskiego,
z zadań inwestycyjnych:
4) zakończyliśmy budowę kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Żelisławkach i Kleszczewku,
5) rozpoczęliśmy budowę kanalizacji sanitarnej w Ulkowych,
6) zakończyliśmy termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach,
7) podpisaliśmy umowy na realizację w 2014 r. następujących projektów:
- miasteczko fitness w Parku Lipowym w Pszczółkach,
- wykonanie przystanków zdrowia na terenie gminy Pszczółki,
- zakątek rekreacji dziecięcej w Parku Lipowym w Pszczółkach,
8) do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyliśmy projekt na „Kamienicę Kultury
w Pszczółkach - przebudowę i wyposażenie obiektu” - dotyczy budynku GOK przy
ul.Pomorskiej 20,
9) trwa realizacja projektu „Metropolitalna Platforma Wymiany Praktyk Samorządowych”
Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym bierze udział nasza gmina,
10) w konkursie „Przyjazna wieś” na etapie wojewódzkim projekt „Zagospodarowanie
Parku Lipowego w Pszczółkach” zajął I miejsce. Otrzymaliśmy nagrodę w postaci sprzętu
AGD o wartości do 7.000 zł.
Ad. 4 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Gminy.
Pan R.Klamann powiedział, że:
1) wpłynęła prośba od mieszkańców ul.Młyńskiej w Różynach w sprawie budowy
oświetlenia ulicznego. Zgodnie z kompetencją sprawa została przekazana do Pani Wójt,
2) otrzymaliśmy życzenia świąteczne i noworoczne od Starosty Gdańskiego oraz od Wójta
Gminy Trąbki Wielkie.
Ad.5 Wolne wnioski i informacje.
Nie było.
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Ad.6 Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji
Rady Gminy, złożył życzenia świąteczne oraz noworoczne i zamknął obrady słowami:
”Zamykam obrady XXIV sesji Rady Gminy Pszczółki”. Życzenia świąteczne złożyła
również Pani Wójt.
Sesja zakończyła się o godz.16:55.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Roman Klamann
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