PROTOKÓŁ Nr XXVII/09
XXVII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 30 lipca 2009 r.,
w sali narad Urzędu Gminy w Pszczółkach,
XXVII sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 10oo w sali narad
Urzędu Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczyła p.Jolanta Przyłucka - Przewodnicząca Rady Gminy przy udziale Wiceprzewodniczących - p.Zygmunta Łysika i p.Romana
Klamanna.
Protokołowała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady
Gminy.
Radni otrzymali projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem w terminie przewidzianym prawem.
Ad. 1 Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji
XXVII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy
słowami: „Otwieram XXVII sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała radnych, Wójta Gminy,
Skarbnika, sołtysów oraz przybyłych pracowników Urzędu Gminy.
b) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła obecność
15 radnych - wszyscy obecni, tym samym sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał. Lista obecności w załączeniu.
W sesji uczestniczyło także 6 sołtysów (3 nieobecnych). Lista obecności w załączeniu.
c) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka wniosła autopoprwawkę do zaproponowanego porządku obrad, polegającą na wprowadzeniu do pkt. 1. Sprawy regulaminowe,
podpunktów:
d) przyjęcie protokołów XXV i XXVI sesji,
e) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
f) odpowiedzi na interpelacje i zapytania,
Ww. podpunkty nieopatrznie nie zostały ujęte w porządku obrad, przekazanym radnym
wraz z projektami uchwał.
PORZĄDEK OBRAD XXVII sesji Rady Gminy Pszczółki:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie kworum,
c) przedstawienie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołów XXV i XXVI sesji,
e) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
f) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2009 rok - referuje p.J.ZbikowskaSkarbnik Gminy,
2) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
- referuje p.M.Tomaszewski - podinsp. ds. opłat planistyczno-adiacenckich,
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3) w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/229/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
przeznaczenia środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na udzielenie dofinansowania osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych
z terenu Gminy Pszczółki - referuje p.A.Gołkowska - Zastępca Wójta,
4) w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej części niezabudowanej działki nr
366/2, położonej w miejscowości Różyny, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej - referuje p.M.Tomaszewski,
5) w sprawie nabycia przez Gminę Pszczółki działki nr 197/1, położonej w Różynach
z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków dla planowanej budowy kanalizacji
sanitarnej we wsi Różyny - referuje p.M.Tomaszewski,
6) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pszczólki Nr XXV/236/09 z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej
niezabudowanych działek nr 866/1, 866/2 i 866/3 położonych w miejscowości Pszczółki
z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej - referuje p.M.Tomaszewski,
7) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Pszczółki do realizacji II etapu
zadania z zakresu właściwości Powiatu Gdańskiego pod nazwą: „Przebudowa chodnika
wzdłuż drogi powiatowej Nr 2210G, ul. Pomorska - od ronda w kierunku drogi krajowej
nr 1, o długości 550 mb, w msc. Pszczółki” i udzielenie przez Gminę Pszczółki pomocy
rzeczowej Powiatowi Gdańskiemu - referuje p.B.Drzewiecka - insp. ds. geodezji i dróg
gminnych,
8) w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (droga prywatna stanowiąca działkę
nr 33/17) – referuje p.B.Drzewiecka,
9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku w sprawie przejęcia urządzeń oświetlenia
drogowego - referuje p.M.Tomaszewski,
10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku w sprawie przejęcia przez Gminę Pszczółki
zarządu drogami oraz ich późniejszego nabycia w drodze darowizny - referuje
p.M.Tomaszewski.
3. Informacja Wójta Gminy 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
Gminy.
5. Wolne wnioski i informacje
6. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad porządkiem sesji. Za jego
przyjęciem - 15 radnych, przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został
przyjęty jednogłośnie.
d) przyjęcie protokołów XXV i XXVI sesji
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka stwierdziła, że protokoły XXV i XXVI
sesji Rady Gminy były wyłożone do wglądu i radni nie wnieśli żadnych poprawek.
Protokół Nr XXV/09 i Protokół Nr XXVI/09 zostały zatwierdzone przy braku sprzeciwu.
e) interpelacje radnych i zapytania sołtysów
f) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
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Pani Marzena Brzeska - sołtys wsi Ostrowite, zapytała czy zostaną zorganizowane
spotkanie z radami sołeckimi w celu wyjaśnienia zasad gospodarowania funduszem
sołeckim?
Pani Wójt odpowiedziała, że przygotuje multimedialną prezentację i w połowie sierpnia br.
zostanie zorganizowane spotkanie z radami sołeckimi, podczas którego omówi temat
funduszu sołeckiego. Do końca lipca 2009 r., zgodnie z ustawą, każde sołectwo otrzymało
pisemnie informację o jego wysokości.
Radna Barbara Bulińska zapytała kiedy zostaną zamontowane wiaty na przystankach
autobusowych wzdłuż drogi krajowej nr 1?
Pani Wójt odpowiedziała, że na to pytanie udzieli odpowiedzi podczas omawiania uchwał.
Radny Roman Klamann zapytał czy jest jakaś informacja o sprawcach licznych włamań
na terenie naszej miejscowości i czy moglibyśmy zwrócić się do POLICJI o częstsze
patrole?
Pani Wójt odpowiedziała, że rozmawiała na ten temat z Komendantem Powiatowym
Policji. Sprawa jest poważna i dla dobra śledztwa nie można ujawnić żadnych szczegółów.
Liczba patroli została już zwiększona, na terenie pracują także policjanci niemundurowi.
Radny Zygmunt Łysik zapytał od kogo Firma Wod-Kan dzierżawi budynek i plac przy
Lecznicy Zwierząt w Pszczółkach. Mieszkańcy zgłaszają problem głośnego przeładunku
towarów do późnych godzin nocnych.
Pani Wójt odpowiedziała, że firma dzierżawi obiekt od właściciela Lecznicy, a fragment
naszego terenu zapewne służy kierowcom jako plac manewrowy.
Radny Albin Marszałkowski zapytał czy podczas budowy chodnika przy ul.Pomorskiej
w Pszczółkach, na wysokości Baru Słoneczko, nie została zwężona droga? Zrobiło się tam
wąsko, a przejeżdżające samochody z przyczepami mogą zagrażać bezpieczeństwu
przechodniów.
Pani Wójt odpowiedziała, że inwestycja jest przeprowadzana zgodnie z zatwierdzoną
dokumentacją projektową, ale pojedzie w teren i to sprawdzi.
Innych pytań nie było.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2009 rok. Projekt uchwały omówiła
p.Jolanta Żbikowaka - Skarbnik Gminy. Szczegółowo przedstawiła poszczególne
załączniki. Wyjaśniła, że podjęcie uchwały wynika z konieczności wprowadzenia środków
z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych Dla Uczniów w kwocie 15.000 zł, otrzymanych
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ponadto wprowadzone zostały zmiany do planu
wydatków, będące konsekwencją zakończonych inwestycji oraz rozstrzygniętych postępowań przetargowych. Pojawiły się nowe zadania inwestycyjne związane z montażem
urządzeń oczyszczalni ścieków w Pszczółkach, wykonaniem dokumentacji na budowę
kanalizacji sanitarnej w ul.Rataja w Pszczółkach oraz oświetlenia w Kolniku i Pszczółkach.
Wzrosła także kwota na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół.
W uzupełnieniu Pani Wójt wyjaśniła, że na terenie Gminy robimy porządek w gospodarce
wodno-ściekowej. W oczyszczalni ścieków w Pszczółkach został zamontowany
monitoring. Zamierzamy zainstalować stację zlewczą dla dowożonych ścieków, w której
będzie badany poziom ph. Zdarzyło się, że przywieziono ścieki, które doszczętnie
zniszczyły florę bakteryjną. Ponadto na skutek awrii, która miała miejsce pod koniec
czerwca br., zniszczeniu uległ areator. Obecnie mamy pożyczony i go testujemy. Sytuacja
jest poważna, musimy pamiętać, że do oczyszczalni ścieków w Pszczółkach zamierzamy
podłączyć całą gminę.
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Radny Stanisław Korcz zapytał, czy gmina ma obowiązek dowoźenia dzieci niepełnosprawnyche do szkół?
Pani Wójt odpowiedziała, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty, gmina ma obowiązek
dowożenia dzieci niepełnosprawnych do najbliższych placówek, w której mogą one
realizować obowiązek szkolny. Należy pamiętać, że często dzieci te wymagają także
rehabilitacji. Obecnie, zgodnie z wnioskami rodziców, dowozimy dzieci do ośrodków
w Pruszczu Gd, Trąbkach Wielkich, Nowym Porcie i Brzeźnie. Do tej grupy naszych
mieszkańców podchodzimy z wielkim szacunkiem. Jeśli jednak okaże się, że w poszczególnych placówkach nie będzie różnic programowych oraz dostępu do rehabilitacji, nie
będziemy wyrażać zgody na dowożenie do tak wielu ośrodków, gdyż koszty są ogromne.
Ponieważ więcej pytań nie było Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały. 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 XXVII/250/09 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.
Projekt uchwały omówił. p.M.Tomaszewski - podinsp. ds. opłat planistyczno-adiacenckich.
Wyjaśnił, że dotyczy ona lokalu mieszkalnego przy ul.Pomorskiej 17/2 w Pszczółkach, który
w 2003 r. nabyła od Gminy pani J.Base. Lokal został sprzedany głównemu najemcy
z zastosowaniem 90% zniżki w cenie. W 2007 r. (przed upływem 5 lat licząc od dnia
nabycia) właścicielka lokalu sprzedała go osobie trzeciej, przez co, zgodnie z ustawą
o gospopdarce nieruchomościami, powinna zwrócić Gminie kwotę równą udzielonej
bonifikacie. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rady Gminy, można od tego
odstąpić. Pani Base jest osobą w podeszłym wieku, schorowaną, utrzymującą się ze
skromnej emerytury. Znaczną część uzyskanych ze sprzedaży pieniędzy przeznaczyła na
budowę domu swojego wnuka, u którego zamieszkała, i który zapewnia jej opiekę. Stąd
wniosek do Rady o podjęcie takiej uchwały.
Ponieważ pytań nie było, Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka 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 XXVII/251/09 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/229/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
przeznaczenia środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na udzielenie dofinansowania osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, z terenu
Gminy Pszczółki.
Pani Wójt wyjaśniła, że obecna uchwała zmienia kwotę przeznaczoną na udzielenie
dofinansowania z 10.000,00 zł na 2.000,00 zł, co wynika z małego zainteresowania
mieszkańców lub niespełniania przez nich wymogów zawartych w Regulaminie udzielania
dofinansowania. Środki te mamy obecnie zablokowane, zamierzamy uwolnić je i przeznaczyć na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, 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 XXVII/252/09 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej części niezabudowanej działki nr 366/2,
położonej w miejscowości Różyny, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania
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nieruchomości przyległej.
Projekt uchwały omówił p.M.Tomaszewski. Wyjaśnił, że chodzi o działkę, która nie może
być zagospodarowana jako samodzielna nieruchomość, natomiast właściciele sąsiedniej
działki wystąpili z wnioskiem o sprzedaż jej części dla polepszenia swoich warunków. Jest
to grunt wielkości ok. 150 m2.
Radny Albin Marszałkowski zapytał, czy w przyszłości nie będzie to kolidowało z wyjazdem
z ulicy Rzemieślniczej?
Pani Wójt odpowiedziała że do sprzedaży przeznacza się tylko część działki i pozostaje tam
jeszcze sporo terenu, zatem problemu nie będzie.
Ponieważ więcej pytań nie było, 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 XXVII/253/09 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie nabycia przez Gminę Pszczółki działki nr 197/1, położonej w Różynach
z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków dla planowanej budowy kanalizacji
sanitarnej we wsi Różyny.
Projekt uchwały omówił p.M.Tomaszewski. Decyzją Wójta Gminy został zatwierdzony
projekt podziału działki nr 197 w Różynach, w wyniku którego powstała m.in. działka
oznaczona nr 197/1. Zamierzamy nabyć tę działkę pod przepompownię ścieków, za cenę
6,00 zł/1 m2, co zostało wstępnie ustalone z jej właścicielami.
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, 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 XXVII/254/09 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pszczółki Nr XXV/236/09 z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej
niezabudowanych działek nr 866/1, 866/2 i 866/3 położonych w miejscowości Pszczółki z
przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Pani Wójt wyjaśniła, że w przyjętej jest to uchwała prostująca, ponieważ w podjętej
wcześniej wkradł się błąd w oznaczeniu numeru działki: wpisano nr 786/6, powinien być
786/5.
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, 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 XXVII/255/09 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Pszczółki do realizacji II etapu
zadania z zakresu właściwości Powiatu Gdańskiego pod nazwą: „Przebudowa chodnika
wzdłuż drogi powiatowej Nr 2210G, ul. Pomorska - od ronda w kierunku drogi krajowej nr
1, o długości 550 mb, w msc. Pszczółki” i udzielenie przez Gminę Pszczółki pomocy
rzeczowej Powiatowi Gdańskiemu.
Projekt uchwały omówiła p.B.Drzewiecka - insp. ds. geodezji i dróg gminnych. Wyjaśniła,
że rozszerza on poprzednio realizowane zadanie przebudowy chodnika przy ul.Pomorskiej
w Pszczółkach. Jest to wspólna inwestycja ze Starostwem Powiatowym. W wyniku
przeprowadzonego postępowania przetargowego na I etap, pozostały środki finansowe,
które wystarczą na przebudowę chodnika po drugiej stronie.
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Pani Wójt dodała, że Rada Powiatu zachowała się bardzo przyzwoicie, z tego powodu
zwołała sesję nadzwyczajną.
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, 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 XXVII/256/09 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (droga prywatna stanowiąca działkę nr
33/17).
Projekt uchwały omówiła p.B.Drzewiecka. Wyjaśniła, że właściciel działki nr 33/17
w Pszczółkach, stanowiącej drogę, złożył wniosek o nadanie jej nazwy „ul.Poziomkowa”.
Ponieważ jest to osiedle, na którym nazwa ulic wiąże się z pszczelarstwem, jest propozycja, by drodze tej nadać nazwę „ul.Malinowa” .
Pani M.Brzeska zaproponowała nazwę „ul. Pszczela” lub „ul. Woskowa”
Ponieważ większość opowiadała się za nadaniem nazwy „ul. Pszczela”, Przewodnicząca
Rady zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy
- 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, 1 radny wstrzymał się, głosów przeciw nie było.
Uchwała Nr XXVII/257/09 z nazwą „ul.Pszczela” została podjęta.
9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku w sprawie przejęcia urządzeń oświetlenia
drogowego.
Projekt uchwały omówiła Pani Wójt. Wyjaśniła, że sytuacja jest bardzo trudna, Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku próbuje działać trochę z pozycji siły,
ponieważ realizowała tę inwestycję. Oświetlenie zostało wybudowane na prośbę Wójta.
W przysłanym przez GDDKiA POROZUMIENIU ujęto przejęcie przez gminę oświetlenia,
przystanków autobusowych oraz dróg zbiorczych. Pani Wójt zaproponowała, aby podpisać
dwa porozumienia: jedno na przejęcie oświetlenia i przystanków, drugie na drogi zbiorcze,
ale po ich uprzednim uporządkowaniu. Kratki od kanalizacji deszczowej są niewłaściwie
zamontowane, co powoduje zalewanie posesji mieszkańców. Wójt zwróciła się z prośbą
o to, by w komisji odbiorowej był przedstawiciel Urzędu Gminy, jednak nie wyrażono na to
zgody. Musimy być świadomi, że przejęcie tych dróg wiąże się z ich utrzymaniem:
odśnieżaniem, posypywaniem piaskiem, czyszczeniem kratek, koszeniem trawy wokół.
Ponieważ negocjacje trwają, GDDKiA wstrzymuje się z ustawieniem przystanków
autobusowych.
Radny Roman Klamann zapytał czy zostało uzgodnione, jak będą wyglądały wiaty
przystankowe.
Pani Wójt odpowiedziała, że będą takie same, jak na terenie Gminy Pruszcz Gdański.
Ponieważ więcej pytań nie było, 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 XXVII/258/09 została podjęta jednogłośnie.
10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku w sprawie przejęcia przez Gminę Pszczółki
zarządu drogami oraz ich późniejszego nabycia w drodze darowizny.
Ponieważ kwestię dróg zbiorczych Pani Wójt omówiła przy referowaniu poprzedniej
uchwały, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 15
radnych. Ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
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Wynik głosowania: ZA - nie było, PRZECIW -15 radnych, głosów wstrzymujących się nie
było.
Uchwała została jednogłośnie odrzucona.
Wiceprzewodniczący R.Klamann dodał, że Rada Gminy wyraża zgodę na ponowne
omówienie możliwości przejęcia dróg zbiorczych, po usunięciu przez GDDKiA wszelkich
niedociągnięć powstałych na etapie wykonawstawa.
Ad.3. Informacja Wójta Gminy o jego pracach w okresie między sesjami.
1. Pani Wójt poinformowała, że prowadzone są prace związane z modernizacją linii
kolejowej na terenach PKP. Otrzymaliśmy pismo, iż Zarząd PKP rezygnuje z budowy
wiaduktu w Skowarczu i wystąpiliśmy o uzasadnienie tej decyzji. W tym czasie odbyły się
dwa spotkania z mieszkańcami Skowarcza, po których Urząd Gminy oraz mieszkańcy
wysłali pisma m.in. do Marszałka, do Starosty, posłów ziemi gdańskiej, z prośbą o interwencję w tej sprawie. Dnia 17 lipca br. w Zarządzie PKP miało miejsce spotkanie, po
którym dyrektor przywrócił decyzję o budowie wiaduktu w Skowarczu. Postawił jednak
warunek wyrażenia zgody przez mieszkańców na wykup nieruchomości, za cenę zgodną
z posiadaną przez PKP wyceną rzeczoznawcy. Negocjacje z dwoma mieszkańcami nie
powiodły się, bo mają bardzo wygórowane wymagania co do ceny swoich nieruchomości.
Dziś o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy odbędzie się kolejne spotkanie.
2. Sołtysi naszej gminy otrzymali na piśmie informację o wysokości funduszu sołeckiego
na 2010 rok. Harmonogram spotkań w poszczególnych miejscowościach zostanie
ustalony w najbliższym czasie.
3. Pani Wójt poprosiła o opinię w sprawie ewentualnego dofinansowania do biletów autobusowych na terenie Tczewa dla naszej młodzieży, która uczęszcza tam do szkół
średnich. Rada Miasta Tczewa podjęła uchwałę dotyczącą zniżek na przejazdy autobusowe miejskie tylko dla swoich młodych mieszkańców. Wójt Gminy wystąpiła z pismem
do Rady Miasta i Starostwa Powiatowego w Tczewie z prośbą o rozszerzenie ulg dla
młodzieży spoza ich terenu. Szkoły bowiem otrzymują subwencję na każdego swojego
ucznia. Rada Miasta udzieliła odpowiedzi, że wniosek został rozpatrzony negatywnie,
natomiast Starostwo w ogóle nie udzieliło odpowiedzi.
Do szkół w Tczewie uczęszcza około 50 uczniów z naszego terenu. Przewoźnik
w Tczewie to prywatna spółka, która zniosła zniżki. Młodzieży dojeżąjącej do Pruszcza
Gdańskiego, Gdańska i Gdyni nie dopłacamy do biletów. Miasta Gdańsk i Gdynia udzieliły
zniżek na przejazdy wszystkim uczniom ze środków subwencji.
W dyskusji radni negatywnie zaopiniowali dofinansowanie do biletów autobusowych na
terenie Tczewa.
4. W dniu 15 lipca br. w Ulkowie odbył się PIKNIK SENIORA. Prowadzone są także akcje
letnie dla dzieci, które odbywają się w poszczególnych miejscowościach naszej gminy.
5. Dwukrotnie na terenie naszej gminy odbyła się zbiórka zużytego sprzętu elektronicznicznego.
6. Zostały rozstrzygnięte postępowania przetargowe na:
1. remont nawierzchni ul.Jarzębinowej w Kolniku - kwota szacunkowa 48.750,00 zł,
postępowanie nie podlegało procedurze przetargowej, ale ogłosiliśmy przetarg.
Wpłynęły 2 oferty, wybraliśmy firmę SKANSKA, która zaoferowała realizację zamówienia za cenę 48.739 zł,
2. utwardzenie nawierzchni placu ul.Pomorskiej 37 w Pszczółkach - wartość szacunkowa 82.440,00. Złożono 4 oferty w kwotach od 66.340 zł do 105.168 zł. Wybrano firmę
SKANSKA, która zaoferowała najniższą cenę.
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3. budowę ogrodzenia przy hydroforni w Pszczółkach, ul.Rataja - kwota szacunkowa
42.000 zł, postępowanie nie podlegało procedurze przetargowej, jednak została
przeprowadzona. Wpłynęło 16 ofert w kwotach od 28.670,00 zł do 58.300 zł. Wybrano
ofertę z najniższą ceną złożoną przez VOID Sp. z o.o. z Bydgoszczy.
4. przebudowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Pszczółkach, ul.Pomorska – etap
I, kwota szacunkowa 282.800 zł. Ofert złożyło 6 firm oferując ceny od 153.000 zł do
211.300 zł. Wybrano PBH“JUMAR” z Gdańska, które zaoferowało najniższą cenę,
5. budowę kanalizacji sanitarnej w Różynach–etap II – wartość szacunkowa 8.903.200
zł. Wpłynęło 7 ofert z cenami od 5.370.000 do 11.554.000 zł. Wybrano ofertę z najniższą ceną, złożoną przez PPUH “MEL-KAN” z Grudziądza,
6. przebudowę stadionu sportowego w Pszczółkach – etap IV (część I - bieżnia, część II
- trybuny) kwota szacunkowa na obie części 996.800 zł. Oferty złożyło 6 firm, wybrano
wykonawcę, który złożył ofertę z najniższą ceną 717.100zł - FIRMA KASZUB z Kiełpina,
7. “Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu “Moje boisko - Orlik
2012” przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach - wartość szacunkowa 1.043.100 zł.
Wpłynęło 7 ofert, najkorzystniejsza cena, zaoferowana przez “POLKOMPLEKS”
z Kościerzyny, wyniosła 862.165 zł. W ramach tego zadania chcemy zrobić także
zaplecze wykorzystując istniejące pomieszczenia szkoły. Przetarg nie jest zakończony
z powodu protestu uczestników przetargu.
Pani Wójt dodała, że również mieszkańcy ul.Orzeszkowej nie zgadzają się na budowę
boiska przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach. Stwierdziła, że rzeczywiście nie było
konsultacji, ale sprawa dotyczy remontu istniejącego obiektu, poprawy jego jakości, zatem
nie wymaga zgody mieszkańców. Zapewniła, że zadanie zostanie wykonane.
7. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na realizację kolejnego etapu ścieżki
rowerowej – odcinek w Żelisławkach.
Radny Roman Klamann zapytał, kto przygotował i w czyjej gestii jest rozstrzygnięcie
przetargu na wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Pszczółkach?
Pani Wójt odpowiedziała, że pracownicy Urzędu Gminy pomagali przy sporządzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszczeniu ogłoszenia o przetargu
w Biutetynie Informacji Publicznej, natomiast resztę prac wykonali pracownicy szkoły.
Prawdopodobnie w dniu wczorajszym została podpisana umowa na realizację zadania.
Ad.4) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Gminy.
1. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o wizycie Pani Marii Koss, mieszkanki
Pszczółek, w sprawie przydzielenia jej rodzinie mieszkania z zasobów komunalnych. Pani
Koss uzyskała informację, że nie jest to kompetencja Rady Gminy. Rada wypowiada się
co do zasady, a nie co do osób, którym należy przydzielić mieszkanie.
2. Wizytę złożył także mieszkaniec Gminy, który zastrzegając anonimowość, zgłosił następujące sprawy:
- zwrócił uwagę na niewłaściwe zapisy umieszczane w ogłoszeniach o przetargach,
- poruszył temat posługiwania się na pieczątkach, w sposób nieuprawniony, tytułem mgr
mając tytuł mgr inż.,
- w rozstrzygnięciu jednego z postepowań przetargowycho został nieprecyzyjnie zastososowany zapis dotyczący art. 184 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapis został
poprawiony.
3. Od Wojewody Pomorskiego wpłynęło pismo z zapytaniem, jakie czynności podjęła
Rada Gminy w związku ze złożeniem przez Panią Urszulę Ozon, skargi na Wójta Gminy.
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Pismo mieszkanki naszej Gminy, noszące tytuł SKARGA NA WÓJTA GMINY, zawiera
opis sytuacji osobistej i materialnej jej rodziny oraz prośbę o umorzenie zaległego
czynszu. Ponieważ, jak wynika z opinii sporządzonej przez radcę prawnego, o charakterze
pisma kierowanego do organów administracji nie decyduje nazwa nadana przez
Wnioskodawcę, lecz jego treść, pismo należy przekazać zgodnie z kompetencją Wójtowi
Gminy. Taka też informacja zostanie udzielona Wojewodzie oraz do wiadomości otrzyma
ją Pani Ozon.
Wójt Gminy wyjaśniła, że w budynku świetlicy w Kleszczewku znajdują się 3 lokale
mieszkalne, przy czym dwa zostały wykupione, natomiast zajmowany przez rodzinę Pani
Ozon, jest naszą własnością. Chciel;ibyśmy go sprzedać, ale po uprzednim uregulowaniu
zaległości w opłatach za czynsz.
Ad.5) Wolne wnioski i informacje
Pani Wójt złożyła propozycję, aby powołać komisję, która zadecydowałaby jakim rodzinom
przydzielić 3 lokale mieszkalne w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Pszczółkach.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że to dobry pomysł. Zaproponowała, aby zajęła
się tym Komisja Oświaty.
Wójt Gminy dodała, że potrzebujemy przeprowadzić Panią Mejer z budynku przy
Publicznym Gimnazjum oraz rodzinę Pana Bielskiego z budynku szatni dla sportowców
przy stadionie sportowym w Pszczółkach. Należałoby przejżeć listę oczekujących i przeanalizować sytuację każdej rodziny.
Rrzewodnicząca Rady p.J.Przyłucka stwierdziła, żeby do tematy podchodzić w taki
sposób, by nie traktowano tych mieszkań jako docelowych. Powinna obowiązywać
zasada, że jeśli rodzinie zostanie zaproponowane mieszkanie i odmówi, to wypada
z listy oczekujących. Zaproponowała, aby w skład Komsji wszedł sołtys, członkowie
Komisji Oświaty, Pani Wójt oraz pracownik merytoryczny.
Pani Wójt zapytała, co radni sądzą, gdyby Pani Ozon zaproponować zamianę mieszkania
w Kleszczewku na mieszkanie w Ośrodku Zdrowia. W Kleszczewku mielibyśmy jeden
lokal wolny, przy którym jest piękny ogród do wykorzystania na potrzeby świetlicy
wiejskiej.
Radni stwierdzili, że to dobry pomysł.
Radny Albin Marszałkowski zapytał, co z zaległościami jakie posiada Pani Ozon, gdyby
wyraziła zgodę na zamianę?
Wójt Gminy odpowiedziała, że będzie musiała je uregulować.
Ad.6) Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka podziękowała za udział w XXVII sesji
Rady Gminy. Zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady XXVII sesji Rady Gminy
Pszczółki”.
Sesję zakończono o godz. 12:30.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY
/-/ Jolanta Przyłucka
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