PROTOKÓŁ Nr XXXV/18
XXXV sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 27 marca 2018 r.
XXXV sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 15:30 w Kamienicy
Kultury w Pszczółkach. Obradom przewodniczyła p.Halina Ostrowska - Przewodnicząca
Rady Gminy. Protokółowała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
i obsługa Rady Gminy.
Radni otrzymali materiały wraz z projektami uchwał w terminie przewidzianym
prawem.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie kworum,
3) zatwierdzenie porządku obrad,
4) przyjęcie protokołów XXXI, XXXII, XXXIII i XXXIV 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 2018 r. - referuje p.J.Żbikowska,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2022 - ref.
p.J.Żbikowska,
3) w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na realizację zadania pn. „Święto Miodu
Pszczółkowskiego” - referuje p.M.Dorobek,
4) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pszczółki dla
niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne inne niż
jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie gminy Pszczółki oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - referuje p.M.Dorobek
5) w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach - referuje
p.B.Nowakowska,
6) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy - referuje p.M.Dorobek,
7) w sprawie podziału gminy Pszczółki na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy - referuje
p.M.Dorobek,
8) w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt - referuje p.J.Drzewiecki,
9) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka prywatna nr 95/11) - referuje
p.A.Gołkowska,
10) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 328/19) - referuje
p.A.Gołkowska,
11) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 78/9 i 78/21) - referuje
p.A.Gołkowska,
12) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działka nr 171 należąca do Skarbu Państwa) referuje p.A.Gołkowska,
13) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatna działka nr 178/6) - referuje p.A.Gołkowska
14) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Różyny - referuje p.A.Gołkowska.

3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Pszczółki referuje p.J.Żbikowska
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki za 2017 r. referuje p.A.Niedźwiecka-Hirsz - Przewodnicząca Komisji
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5. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy
Pszczółki za 2017 r. - referuje p.W.Rek - Przewodniczący Komisji
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury
i Sportu Rady Gminy Pszczółki za 2017 r. - referuje p.M.Urbanek - Przewodniczący
Komisji
7. Plan pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki na
2018 r. - referuje p.W.Rek
8. Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy
Pszczółki na 2018 r. - referuje p.M.Urbanek
9. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
10. Wolne wnioski i informacje
11. Zamknięcie obrad
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXXV sesję otworzyła Przewodnicząca Rady słowami: „Otwieram XXXV sesję Rady
Gminy Pszczółki” i powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła obecność 15 radnych
(wszyscy obecni), 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 wszyscy radni i zapytała, czy są do niego uwagi. Ponieważ żadnych
nie zgłoszono, zarządziła głosowanie. Obecnych 15 radnych, wynik głosowania: ZA - 15
radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołów XXXI, XXXII, XXXIII i XXXIV sesji
Przewodnicząca Rady H.Ostrowska powiedziała, że protokoły XXXI, XXXII, XXXIII
i XXXIV sesji były dostępne do wglądu w kancelarii Rady Gminy i radni nie wnieśli do nich
żadnych uwag ani poprawek, w związku z czym zostają zatwierdzone przy braku sprzeciwu.
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Radny Z.Łysik zapytał, jak wygląda sprawa węzła integracyjnego.
Pani Wójt poprosiła, aby na to pytanie mogła udzielić odpowiedzi przy omawianiu projektu
uchwały dot. budżetu gminy na 2018 r.
Radna M.Grzeszczyk zgłosiła potrzebę uprzątnięcia piasku z asfaltowej nawierzchni jezdni
w Kleszczewku.
Pani Wójt odpowiedziała, że czekamy na oferty wykonawców, a póki co pracownicy
gospodarczy porządkują teren.
Radny A.Krzewiński zapytał o lampę na skrzyżowaniu ulicy Topolowej i Pod Jałowcem
w Skowarczu.
Pani Wójt odpowiedziała, że została udostępniona dokumentacja na budowę oświetlenia
p.Krzewińskiemu, który zadeklarował zawieszenie oprawy.
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Pan Ryszard Pstrągowski - Sołtys Różyn, zapytał o remont ul. Młyńskiej, bo wykonywane
dotychczas prace nie przynoszą rezultatu.
Pani Wójt odpowiedziała, że ulicę naprawiamy fragmentarycznie, ale zdajemy sobie sprawę,
że tylko docelowy remont rozwiąże problem.
Pani A.Gołkowska dodała, że trwa wydzielanie działek na poszerzenie ul.Młyńskiej.
Pan R.Pstrągowski zapytał o prace naprawcze na ul. Różana Góra - odcinek przy świetlicy
wiejskiej oraz na wjeździe do drogi krajowej nr 91.
Pani Wójt odpowiedziała, że tam jest planowane równanie oraz naprawa drogi kruszywem.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 r.
Pani Wójt zgłosiła autopoprawki w załączniku nr 4 uchwały, polegające na:
- usunięciu wymienionego w pkt. 9 zadania pn. „Przebudowa ul. Spacerowej w Skowarczu”,
- przeniesieniu środków finansowych z tego zadania do zadania pn. Zagospodarowanie
węzła integracyjnego w Pszczółkach,
- dopisaniu do nazwy zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt.10 „Przebudowa
przepustu w Pszczółkach ul. Polna” dalszego członu „i w Kleszczewku ul. Zielona”.
Odpowiadając na pytanie radnego Z.Łysika, Pani Wójt powiedziała, że jesteśmy po drugim
postępowaniu przetargowym na zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach.
Zadanie zostało podzielone na III części:
I - budowa parkingu przy dworcu PKP w Pszczółkach wraz z drogami dojazdowymi oraz
przebudowa ul. Ogrodowej,
II - budowa ścieżki rowerowej z Pszczółek do Kolnika,
III - budowa ścieżki rowerowej z Żelisławek w kierunku Sobowidza.
Rynek jest bardzo obłożony robotami budowlanymi, znacznie wzrosły ceny wykonawstwa
i może się okazać, że będzie problem z realizacją tego zadania. Na dzień dzisiejszy chcemy
unieważnić III część postępowania i proponujemy ją przenieść do WPF na przyszły rok.
Część I i II postępowania zamierzamy rozstrzygnąć, przenosząc środki finansowe
z przebudowy ul. Spacerowej w Skowarczu.
Radny M.Urbanek zapytał, co w przypadku, gdy w przyszłym roku będą dalej bardzo
wysokie oferty.
Pani Wójt odpowiedziała, że będziemy ogłaszać kolejne postepowania i czekać na ofertę,
która będzie do przyjęcia przez Gminę.
Pani J.Żbikowska - Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały. Powiedziała, że zmiany
dotyczą zwiększenia o kwotę 808.838 zł planu dochodów, zwiększenia o kwotę 1.237.545
zł planu wydatków, zwiększenia o 377.382 zł przychodów oraz zmniejszenia o 51.325 zł
rozchodów. Szczegółowo omówiła wszystkie zmiany.
Posiedzenie opuścił radny Krzysztof Kutkowski.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw nie było, wstrzymała się 1 osoba - radny
Paweł Cichocki. Uchwała nr XXXV/324/18 została podjęta.
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2022
Pani J.Żbikowska powiedziała, że został zmieniony zakres zadań wymienionych
w uchwale budżetowej, w związku z czym zachodzi potrzeba zmiany WPF. Szczegółowo
omówiła zmiany w dokumencie.
Ponieważ do projektu uchwały nie było innych pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXXV/325/18 została podjęta jednogłośnie.
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3) w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na realizację zadania pn. „Święto Miodu
Pszczółkowskiego”
Pani M.Dorobek powiedziała, że projekt uchwały dotyczy porozumienia w sprawie
przekazania przez Starostwo Powiatowe dotacji w kwocie 6.000 zł na organizację Święta
Miodu Pszczółkowskiego. Poprosiła o poprawienie w uzasadnieniu uchwały błędnie
wpisanej daty imprezy z „3 września 2018 r.” na „2 września 2018 r.”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
nr XXXV/326/18 została podjęta jednogłośnie.
Posiedzenie opuścił radny Wojciech Rek.
4) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pszczółki dla
niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne
inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie gminy Pszczółki
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Pani M.Dorobek wyjaśniła, że w związku ze zmianą przepisów prawa zachodzi
konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i uchylenia dotychczasowej. Główne zasady udzielania dotacji nie
zostały zmienione, w uchwale uregulowano kwestie wskazane w ustawie o finansowaniu
oświaty do kompetencji organu stanowiącego.
Na posiedzenie wrócili radni Krzysztof Kutkowski i Wojciech Rek.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw nie było, wstrzymały się 2 osoby - radni
Krzysztof Kutkowski i Wojciech Rek. Uchwała nr XXXV/327/18 została podjęta.
5) w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
Pani B.Nowakowska wyjaśniła, że zmiana statutu GOPS polega na wprowadzeniu
zapisu dotyczącego wspólnej z Urzędem Gminy obsługi kadrowej i prawnej, prowadzonej
przez Urząd Gminy. Ze względu na to, iż uchwała jest aktem prawa miejscowego,
dotychczasowa zostaje uchylona i podjęta nowa.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
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 XXXV/328/18 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy
Pani M.Dorobek powiedziała, że zmieniły się przepisy, które w większości będą
stosowane od rozpoczęcia nowej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, co
skutkuje koniecznością dostosowania statutów gmin. Komisja statutowa przygotuje projekt
nowego statutu i przedłoży go Radzie Gminy w terminie do 30 września 2018 r.
Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała p.Annę Niedźwiecka-Hirsz na Przewodniczącą Komisji Statutowej, a na członków - p.Pawła Cichockiego, p.Adriana Krzewińskiego
i p.Lucynę Juchniewicz. Wszystkie osoby wyraziły na to zgodę i ich nazwiska zostały
wpisane do projektu uchwały.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
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 XXXV/329/18 została podjęta jednogłośnie.
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7) w sprawie podziału gminy Pszczółki na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy
Pani M.Dorobek powiedziała, że z dniem 31 stycznia br. weszły w życie nowe
przepisy, zgodnie z którymi w terminie 60 dni od tej daty Rada Gminy dokonuje podziału
gminy na okręgi wyborcze. Dotychczasowy podział gminy został zachowany, jedynie
zaktualizowany o nowe ulice.
Radny Jarosław Juchniewicz zapytał, czy jest szansa, aby Rębielcz był samodzielnym okręgiem, tym samym miał swojego radnego.
Pani Wójt odpowiedziała, że zgodnie z wytycznymi, bez ważnego i konkretnego
powodu nie możemy zmieniać dotychczasowego podziału. Gdybyśmy wprowadzili taką
zmianę, nasza uchwała mogłaby zostać uchylona. Jeżeli do obecnej uchwały zostaną
wskazane jakieś uchybienia, wówczas wprowadzimy taką zmianę.
Ponieważ do projektu uchwały nie było innych pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw nie było, wstrzymały się 2
osoby - radni Wojciech Rek i Jarosław Juchniewicz. Uchwała nr XXXV/330/18 została
podjęta.
8) w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt
Posiedzenie opuścił radny Zygmunt Łysik.
Pan J.Drzewiecki powiedział, że zgodnie z przepisami każdego roku Rada Gminy ma
obowiązek podjęcia uchwały w tej sprawie. Opracowany dokument uzyskał pozytywną
opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz kół łowieckich, działających na terenie naszej
gminy.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
nr XXXV/331/18 została podjęta jednogłośnie.
Posiedzenie opuścił radny Robert Jankowski.
9) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka prywatna nr 95/11)
Pani A.Gołkowska przypomniała, że po stwierdzeniu nieważności została uchylona
uchwała z 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Kleszczewku, wraz z uchwałą
zmieniającą. W pierwotnej uchwale zostały zbiorczo nadane nazwy ulicom w Kleszczewku,
natomiast obecnie przygotowany projekt dotyczy ul. Wspólnej.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
nr XXXV/332/18 została podjęta jednogłośnie.
Na posiedzenie wrócił radny Zygmunt Łysik.
10) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 328/19)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że projekt uchwały dotyczy nadania ulicy nazwy
„Wiosenna”. Ulica jest prostopadłą do Łąkowej, a wniosek o nadanie takiej nazwy złożył jej
właściciel.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
nr XXXV/333/18 została podjęta jednogłośnie.
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11) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 78/9 i 78/21)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że projekt uchwały dotyczy nadania ulicy nazwy
„Miętowa”. Ulica jest prostopadłą do Rumiankowej, a wniosek o nadanie takiej nazwy złożył
jej właściciel.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
nr XXXV/334/18 została podjęta jednogłośnie.
12) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działka nr 171 należąca do Skarbu
Państwa)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że projekt uchwały dotyczy nadania ulicy nazwy
„Kolejowa”. Ulica jest prostopadłą do Żuławskiej, a wniosek o nadanie takiej nazwy złożyła
firma PKP S.A.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
nr XXXV/335/18 została podjęta jednogłośnie.
13) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatna działka nr 178/6)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że projekt uchwały dotyczy nadania ulicy nazwy
„Cyprysowa”. Ulica jest prostopadłą do Świerkowej, a wniosek o nadanie takiej nazwy złożyli
jej właściciele.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
nr XXXV/336/18 została podjęta jednogłośnie.
14) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Różyny
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że chodzi o zmianę obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym działki na terenie objętym planem
powinny mieć powierzchnię min. 800 m2, a mają min.625 m2. Ten stan uniemożliwia ich
zagospodarowanie zgodne z ustaleniami planu.
Radny K.Kutkowski zapytał, czy ten teren jest zamieszkany.
Pani A.Gołkowska odpowiedziała, że w części tak.
Ponieważ do projektu uchwały nie było innych pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXXV/337/18 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Pszczółki
Sprawozdanie przedstawiła p.J.Żbikowska. Powiedziała, że średnie wynagrodzenie
nauczycieli stanowi określony procent kwoty bazowej, ogłaszanej każdego roku w ustawie
budżetowej. W roku 2017 średnie wynagrodzenie nauczycieli kontraktowych, stażystów,
mianowanych oraz dyplomowanych w naszej gminie było powyżej wymaganego minimum
i z tego względu nie wypłacaliśmy jednorazowych dodatków uzupełniających.
Pytań i uwag nie było.

6

Ad.4 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki za 2017 r.
Sprawozdanie przedstawiła p.A.Niedźwiecka-Hirsz - Przewodnicząca Komisji.
Pytań nie było.
Ad.5 Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady
Gminy Pszczółki za 2017 r.
Sprawozdanie przedstawił p.W.Rek - Przewodniczący Komisji.
Pytań nie było.
Ad.6 Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej,
Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki za 2017 r.
Sprawozdanie przedstawił p.M.Urbanek - Przewodniczący Komisji.
Pytań nie było.
Ad.7 Plan pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki na
2018 r.
Plan pracy przedstawił p.W.Rek.
Pani Wójt zapytała, co mamy przygotować ze strony Urzędu Gminy na kwietniowe
posiedzenie - „Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na
terenie gminy Pszczółki”. Posiedzenie o podobnej tematyce zaplanowała na październik br.
Komisja Oświaty.
Przewodniczący Komisji powiedział, że w tej sytuacji przyłączy się w październiku do
Komisji Oświaty, natomiast na kwietniowe posiedzenie zaprosi mieszkańców, którzy zgłosili
problem z funkcjonowaniem AUTODROMU POMORZE.
Ad.8 Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady
Gminy Pszczółki na 2018 r.
Plan pracy Komisji przedstawił p.M.Urbanek.
Uwag nie było.
Ad.9 Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść pisma Posła na Sejm RP Jarosława Sachajko,
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie chwilowego wstrzymania przekazywania naliczonych środków pieniężnych dla Izb Rolniczych.
Pani Wójt powiedziała, że my nie mamy problemów z Izbami Rolniczymi.
Radni zadecydowali, że taka uchwała nie będzie podejmowana.
Ad.10 Wolne wnioski i informacje
Pani Wójt przekazała informacje o zadaniach realizowanych w okresie od ostatniej sesji
Rady Gminy.
Radny K.Kutkowski powiedział, że podobno jesteśmy jedną z niewielu gmin, które nie
korzystają z prac społecznie użytecznych, świadczonych przez osoby z wyrokami.
Pani Wójt odpowiedziała, że korzystamy i obecnie pracują u nas 2 takie osoby.
Radny P.Cichocki zgłosił, że nie palą się 2 lampy w Różynach - na osiedlu przy ul.Łąkowej
oraz na ul.Polnej (ostatnia lampa przy ul.Młyńskiej).
Radny K.Kutkowski zapytał, czy przewiduje się prace porządkowe na ścieżce rowerowej
i spacerowej.
Pani Wójt odpowiedziała, że tak, mamy opracowany harmonogram prac.
Radna M.Bartkowska powiedziała, że wyjeżdżając ze sklepu Biedronka na rondo nie widać
samochodów jadących z ul.Lipowej i jest to niebezpieczne.
Radna M.Grzeszczyk powiedziała, że przy drodze z Łęgowa do Kleszczewka rośnie tarnina
i jej kolce zarysowują przejeżdżające samochody. Poprosiła, aby je przyciąć.
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Pani Wójt przekazała życzenia świąteczne.
Ad.11 Zamknięcie obrad
Przewodnicząca Rady Gminy H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział w sesji
Rady i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady XXXV sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.18:10.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska
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