PROTOKÓŁ Nr XXXI/09
XXXI sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 12 listopada 2009 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
XXXI sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 8:30 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
XXXI sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami:
„Otwieram XXXI sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała radnych, Wójta Gminy, Zastępcę
Wójta, Skarbnika, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.
b) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła obecność
13 radnych - 2 radnych nieobecnych (w tym jeden usprawiedliwiony), 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 przedstawiła porządek obrad sesji:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie kworum,
c) przedstawienie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołów XXVIII, XXIX i XXX sesji,
e) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
f) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pszczółki w roku
szkolnym 2008/2009 - referuje K.Walińska - Podinsp. ds. oświaty i wychowania,
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2009 rok - referuje p.J.Żbikowska - Skarbnik
Gminy,
2) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/245/09 Rady Gminy Pszczółki z dnia 3 czerwca 2009 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę kanalizacji sanitarnej
w Różynach - referuje p.J.Żbikowska,
3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego
z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych w Pszczółkach ul. Rataja, Klonowej,
Topolowej i Łąkowej - referuje p.J.Żbikowska,
4) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/337/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 września
2006 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz szczegółowości projektu
budżetu i rodzaju materiałów informacyjnych do projektu budżetu - referuje p.J.Żbikowska,
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5) określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pszczółki na 2010 rok referuje p.H.Kowalska - Inspektor ds. wymiaru podatku,
6) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Pszczółki na rok 2010 - referuje p.B.Uryć - Inspektor ds. księgowości podatkowej,
7) w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy
Pszczółki na 2010 rok - referuje p.H.Kowalska
8) w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych
i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych - referuje p.J.Drzewiecki Inspektor ds. rolnictwa i utrzymania terenów zielonych,
9) w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Pszczółki publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - referuje p.K.Walińska - Podinspektor
ds. oświaty i wychowania,
10) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „PSZCZÓŁKA MAJA”
w Pszczółkach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki - referuje
p.K.Walińska,
11) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Różyny na lata 2009 - 2016 - referuje
p.O.Laskowska - Główny specjalista ds. zarządzania projektami i promocji gminy,
12) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kleszczewko na lata 2009 - 2016 referuje p.O.Laskowska,
13) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Kolnik, Gmina Pszczółki - referuje p.A.Gołkowska - Zastępca Wójta,
14) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Różyny, Gmina Pszczółki - referuje p.A.Gołkowska,
15) w sprawie zmiany uchwały Nr XI/122/2001 Rady Gminy Pszczółki z dnia 6 czerwca 2001 r.
w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej - referuje p.A.Gołkowska,
16) w sprawie nabycie przez Gminę Pszczółki działek nr 101/15 i 101/34 w Różynach
z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Młyńskiej - referuje p.A.Gołkowska,
17) w sprawie nadania nazwy ulicom w Skowarczu - działki nr 236/8, 233 i 232/1 oraz działka
nr 232/2 - referuje p.B.Drzewiecka - Inspektor ds. geodezji i dróg gminnych,
18) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu - działki nr 247/2, 234/2, 234/7, 234/14
i 234/19 - referuje p.B.Drzewiecka,
19) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu - część działki nr 360 -referuje p.A.Gołkowska,
20) w sprawie nadania nazwy ulicom w Skowarczu - droga prywatna stanowiąca działkę nr
110/6 - referuje p.B.Drzewiecka,
21) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach - działki nr 162/5 i 162/6 - referuje
p.B.Drzewiecka.

4. Informacja Wójta Gminy o jego pracach w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Gminy.
6. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych za 2008 rok przedstawiają: p.Hanna Brejwo - Wójt Gminy i p.Jolanta Przyłucka - Przewodnicząca Rady
Gminy.

7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
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Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są propozycje zmiany zaprezentowanego porządku obrad. Ponieważ propozycji nie zgłoszono, zarządziła głosowanie nad jego
przyjęciem. Za - 13 radnych, przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został
przyjęty jednogłośnie.
d) przyjęcie protokołów XXVIII, XXIX i XXX sesji
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka stwierdziła, że protokoły XXVIII, XXIX
oraz XXX sesji Rady Gminy były wyłożone do wglądu i radni nie wnieśli do nich żadnych
poprawek. Protokoły Nr XXVIII/09, XXIX/09 i XXX/09 zostały zatwierdzone przy braku
sprzeciwu.
e) interpelacje radnych i zapytania sołtysów
Nie zgłoszono żadnych spraw.
f) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
W związku z brakiem zgłoszeń, nie miały miejsca.
Ad.2 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pszczółki w roku
szkolnym 2008/2009
Pani K.Walińska - podinsp. ds. oświaty i wychowania, wyjaśniła, że obowiązek
sporządzenia i przedstawienia informacji na temat realizacji zadań oświatowych wprowadziła ustawa o systemie oświaty. Zgodnie z jej zapisami, w terminie do 31 października
każdego roku, organ wykonawczy przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie za
poprzedni rok szkolny. Szczegółowo omówiła organizację placówek oświatowych
Gminy Pszczółki i zadania w nich realizowane, w roku szkolnym 2008/2009. Do omówionych kwestii nie zostały zgłoszone żadne uwagi. Pisemna informacja stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad.3 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2009 rok.
Pani J.Żbikowska - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiany budżetu dotyczą zarówno
strony dochodowej, jak i wydatkowej. Wynikają one głównie z korekty zadań inwestycyjnych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i podpisanych umowach.
Szczegółowo przedstawiła poszczególne załączniki. W planie dochodów zostały wprowadzone dotacje: m.in. w kwocie 1.891.943 zł - na dofinansowanie zadania dotyczącego
przebudowy dróg gminnych: ul. M.Rataja, Topolej Łąkowej i Klonowej w Pszczółkach
i w kwocie ok. 80.000 zł na realizację przez Szkołę Podstawową w Pszczółkach, Partnerskiego Projektu COMENIUS. W planie wydatków zostało uwzględnione zmniejszenie
środków na zadania inwestycyjne, obniżone wydatki bieżące oraz zabezpieczone środki
na energię elektryczną. Zmiany w planie dochodów i wydatków powodują obniżenie kwoty
deficytu do wysokości 2.566.805 zł, a tym samym obniżenie kwoty planowanego kredytu
o 5.123.000 zł.
Pan P.Nowomiejski - Sołtys Sołectwa Rębielcz zapytał, dlaczego zostały przesunięte
środki finansowe z budowy kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku, Żelisławkach
i Ulkowych?
Pani Wójt odpowiedziała, że w pierwszej kolejności realizujemy zadania inwestycyjne, na
które otrzymujemy dofinansowanie. Jesteśmy po rozmowach w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska,p[' w sprawie pozyskania środków na budowę kanalizacji sanitarnej.
Budżet zmieniamy często w zależności od otrzymanych środków, bo sami nie jesteśmy
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w stanie udźwignąć tylu zadań inwestycyjnych. Przesunięć dokonujemy w celu zminimalizowania deficytu, a tym samym zmniejszenia kwoty kredytu, który musimy zaciągnąć.
Pan J. Guszkowski - Sołtys Sołectwa Skowarcz zapytał, jaki jest finansowy udział gminy
w realizacji boiska wielofunkcyjengo „ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach?
Pani Wójt odpowiedziała, że nasz udział wynosi około 370.000 zł, pozostałe środki to:
333.000 zł z Ministerstwa Sportu i taka sama kwota z Urzędu Marszałkowskiego.
Ponieważ więcej pytań do projektu uchwały nie było, Przewodnicząca Rady Gminy
J.Przyłucka 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 XXXI/271/09 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/245/09 Rady Gminy Pszczółki z dnia 3 czerwca
2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę kanalizacji sanitarnej
w Różynach.
Pani J.Żbikowska wyjaśniła, że w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i podpisaniem umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w Różynach, zachodzi
konieczność obniżenia kwoty planowanej pożyczki do wysokości 926.000 zł oraz
zaciągnięcia jej w dwóch transzach.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
J.Przyłucka 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 XXXI/272/09 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego
z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych w Pszczółkach ul. Rataja, Klonowej,
Topolowej i Łąkowej.
Pani J.Żbikowska wyjaśniła, że w sytuacji deficytu budżetowego istnieje konieczność
zaciągnięcia kredytu. Precyzując konkretny cel można uzyskać kredyt na korzystnych
warunkach, np. z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, Przewodnicząca Rady Gminy
J.Przyłucka 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 XXXI/273/09 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/337/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 września
2006 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz szczegółowości
projektu budżetu i rodzaju materiałów informacyjnych do projektu budżetu.
Pani J.Żbikowska wyjaśniła, że w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych,
nie będą opacowywane układy wykonawcze budżetu. Istnieje zatem konieczność zmiany
procedury jego uchwalania, która będzie obligowała do przygotowywania uchwały
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
J.Przyłucka 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 XXXI/274/09 została podjęta jednogłośnie.
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5) w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pszczółki
na 2010 rok.
Pani H.Kowalska - Inspektor ds. wymiaru podatku, wyjaśniła, że w stosunku do
ubiegłego roku została przyjęta podwyżka podatku na poziomie 3,5% i wysokośc ta nie
przekracza kwot określonych w Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.
Pani Wójt przypomniała, że projekt uchwały został przeanalizowany na wspólnym posiedzeniu trzech Komisji Rady Gminy i zostały tam zaproponowane następujące stawki:
a) od budynków mieszkalnych - 0,60 zł od 1m2 powierzchni,
b) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...- 16,60 zł za 1m2
powierzchni użytkowej,
c) od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych - 3,60 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych budynków - zaproponowano obniżenie kwoty do 5,50 zł za 1m2 pow.
użytkowej,
f) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,70 zł za 1 m2,
g) od gruntów pod jeziorami - 4,04 zł,
h) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności... - 0,22
zł/1m2 powierzchni.
Zaproponowano również wykreślenie w § 2 podpunktów b) i c), ponieważ od kilku lat te
rodzaje działalności nie są rejestrowane na naszym terenie.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka
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 XXXI/275/09 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Pszczółki na rok 2010.
Projekt uchwały omówiła p.B.Uryć -Inspektor ds. księgowości podatkowej. Wyjaśniła,
że została zaproponowana podwyżka stawek podatku od 20 - 50 zł w stosunku do roku
ubiegłego. Ponadto dotychczas stawka podatku była zróżnicowana dla pojazdów wyprodukowanych przed 1990 r. i po 1990 r. Obecnie, w związku z tym, że mieszkańcy kupują
coraz nowsze auta, proponuje się dokonać podziału na wyprodukowane przed i po 1995 r.
Projekt uchwały był również omówiony na wspólnym posiedzeniu trzech Komisji i propozycje stawek, zawarte w załącznikach 1 - 4 oraz 6 zostały przyjęte bez zmian. W załączniku nr 5 zaproponowano zmianę kwot: z 530 zł na 540 zł i z 640 zł na 650 zł, natomiast
w załączniku nr 7 zaproponowano ujednolicenie zróżnicowania wieku pojazdów i zmianę
z 1990 r. na 1995 r.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka
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 XXXI/276/09 została podjęta jednogłośnie.
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7) w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze
Gminy Pszczółki na 2010 rok.
Pani H.Kowalska poinformowała, że Preses GUS, komunikatem z dnia 19 października
2009 r., określił średnią cenę skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2010 rok na kwotę
34,10 zł. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym, rada gminy jest uprawniona do obniżenia
tej ceny na obszarze gminy, w związku z czym proponuje się kwotę 34,00 zł.
Pan S.Piskorz - Sołtys Sołectwa Różyny poprosił o obniżenie tej kwoty do 30,00 zł,
argumentując to spadkiem cen płodów rolnych, tym samym pogorszeniem sytuacji
rolników.
Radny R.Klamann stwierdził, że wszystkim jest ciężko, w sklepach również zmalały obroty,
ale skoro wnioskujemy o realizację inwestycji, to musimy mieć pieniądze. Nie możemy
wybiórczo patrzeć na określone grupy naszych mieszkańców.
Pan J.Guszkowski - Sołtys Sołectwa Skowarcz dodał, że oprócz niskich cen płodów rolnych
jest jeszcze ogromny problem z ich zbyciem.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że kryzys dotyczy nas wszystkich. Poprosiła
o zwrócenie uwagi na globalną kwotę podatku, która w skali naszego budżetu jest
nieznaczna.
Radna U.Narożnik zaproponowała stawkę 32,00 zł.
Przewodnicząca zarządziła przegłosowanie tej propozycji stawki.
Wynik głosowania: ZA - 4 radnych, PRZECIW - 9 radnych.
Pani Wójt zaproponowała kompromis i podała stawkę 33,00 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła przegłosowania tej propozycji. Wynik głosowania:
ZA - 10 radnych, PRZECIW - 1 radny, WSTRZYMAŁO SIĘ - 2 radnych.
Głosowanie nad całością uchwały z zaproponowaną zmianą stawki na kwotę 33,00 zł.
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 XXXI/277/09 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych.
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że zaproponowane ceny wody i ścieków wynikają
z analizy dochodów oraz kosztów utrzymania urządzeń wod-kan. na terenie naszej gminy.
Dochody z tytułu opłaty za wodę są wystarczające na pokrycie utrzymania hydroforni
i sieci wodociągowych, stąd propozycja dotychczasowej stawki netto 1,92 zł. Natomiast
koszty utrzymania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej są wyższe niż dochody
z tytułu odprowadzania ścieków. Kwota pokrywająca koszt oczyszczenia 1m3 ścieków,
z uwzględnieniem 2,5% amortyzacji, natomiast bez kosztów inwestycji, wynosi 3,29 zł
netto, stąd propozycja przyjęcia takiej stawki.
Radna J.Jakowska stwierdziła, że w ubiegłym roku opłata za wprowadzanie ścieków do
wiejskich urządzeń kanalizacyjnych wynosiła 2,20 zł. Zaproponowana stawka 3,29 zł jest
bardzo wysoką, a wiele rodzin w naszej gminie ma bardzo trudną sytuację finansową. Nie
możemy zniechęcać mieszkańców do podłączania się do kanalizacji sanitarnej.
Zaproponowała stawkę 2,50 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad tą propozycją. Wynik głosowania:
ZA - 13 radnych, przeciw i wstrzymujących się nie było.
Pan S.Piskorz zgłosił propozycję podwyższenia stawki za wodę pobraną z gminnych
urządzeń wodociągowych na 2,00 zł. Wielu mieszkańców przez cały okres letni podlewa
6

ogródki, nie szanując wody pitnej.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że nie możemy karać wszystkich za winy
niektórych.
Radny R.Klamann zaproponował zaokrąglenie stawki za wodę z 1,92 zł na 1,95 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad tą propozycją. Wynik głosowania:
ZA - 13 radnych, przeciw i wstrzymujących się nie było.
Głosowanie nad całością uchwały, wraz ze zgłoszonymi poprawkami: ZA - 13 radnych,
głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXI/278/09 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Pszczółki publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Pani Wójt wyjaśniła, że projekt uchwały pokazuje stan istniejący w Gminie.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka
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 XXXI/279/09 została podjęta jednogłośnie.
10) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „PSZCZÓŁKA MAJA”
w Pszczółkach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki.
Pani Wójt wyjaśniła, że Nadzór Wojewody poprosił o określenie konkretnych kwot za
świadczenia przedszkola i w taki sposób uchwała została poprawiona. Zmiana jej treści
nie powoduje zmiany wysokości odpłatności rodziców za korzystanie ich dzieci z przedszkola.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka
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 XXXI/280/09 została podjęta jednogłośnie.
11) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Różyny na lata 2009 - 2016.
Pani Wójt wyjaśniła, że zatwierdzenie Planu Odnowy wynika z konieczności posiadania aktualnego dokumentu w celu złożenia wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na wykonanie boiska. Plan został opracowany przez
mieszkańców Różyn i przyjęty do realizacji Zebraniem Wiejskim Sołectwa Różyny.
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła uwagę, że w opracowanym Planie Odnowy brakuje
obiektywizmu. Mieszkańcy wskazali inwestycje, które należy wykonać przy udziale finansowym gminy, natomiast nie wspomnieli o licznych inwestycjach zrealizowanych przez
gminę, o ciągłej poprawie infrastruktury w Różynach.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka
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 XXXI/281/09 została podjęta jednogłośnie.
12) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kleszczewko na lata 2009 –
2016.
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Pani Wójt wyjaśniła, że Plan Odnowy jest konieczny do złożenia wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na remont świetlicy
wiejskiej w Kleszczewku. Plan został opracowany przez mieszkańców i przyjęty do
realizacji Zebraniem Wiejskim Sołectwa Kleszczewko.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka
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 XXXI/282/09 została podjęta jednogłośnie.
13) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, Gmina Pszczółki.
Pani A.Gołkowska - Zastępca Wójta, wyjaśniła, że zbliżamy się do końca procedury
uchwalenia planu zagospodarowania dla miejscowości Kolnik. Po podjęciu uchwały
pozostanie już tylko akceptacja Wojewody i publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Pani Wójt wniosła autopoprawkę w rozdz.VI § 10 pkt.2, gdzie należy skreślić „1%”, a
wpisać „nie określa się” oraz w pkt. 3 po słowie „się”, dopisać „dla”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka
zarządziła głosowanie, z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek. 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 XXXI/283/09 została podjęta jednogłośnie.
14) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu obrębu geodezyjnego Różyny, Gmina Pszczółki.
Pani A.Gołkowska stwierdziła, że dokumentacja przeszła pełną procedurę i, podobnie
jak w przypadku planu dotyczącego miejscowości Kolnik, wejdzie w życie po podjęciu
uchwały, uzyskaniu akceptacji Wojewody Pomorskiego i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Pani Wójt zgłosiła autopoprawkę: w rozdziale VI § 10 pkt.2, należy skreślić „1%”, a wpisać
„nie określa się”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka
zarządziła głosowanie, z uwzględnieniem zgłoszonej poprawki. 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 XXXI/284/09 została podjęta jednogłośnie.
15) w sprawie zmiany uchwały Nr XI/122/2001 Rady Gminy Pszczółki z dnia 6 czerwca
2001 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że stawka procentowa opłaty adiacenckiej nie ulega
zmianie i wynosi 50%. Projekt uchwały dotyczy uwzględniania w jej wysokości wpłat
mieszkańców z tytułu udziału w kosztach budowy infrastruktury technicznej, ale tylko
w części opłaty stałej.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka
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 XXXI/285/09 została podjęta jednogłośnie.
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16) w sprawie nabycie przez Gminę Pszczółki działek nr 101/15 i 101/34 w Różynach
z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Młyńskiej.
Pani Wójt wyjaśniła, że w związku z koniecznością uregulowania granic, właścicielka
działek zwróciła się z prośbą o ich nieodpłatne przejęcie przez Gminę. Po naszej stronie
będą jedynie koszty notarialne. Dodała, że Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy
pozytywnie zaopiniowała wniosek.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka
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 XXXI/286/09 została podjęta jednogłośnie.
17) w sprawie nadania nazwy ulicom w Skowarczu - działki nr 236/8, 233 i 232/1 oraz
działka nr 232/2.
Pani Wójt wyjaśniła, że właściciel działek zwrócił się z prośbą o nadanie nazw ulicom,
proponując: „Bursztynową” i „Turkusową”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka
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 XXXI/287/09 została podjęta jednogłośnie.
18) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu - działki nr 247/2, 234/2, 234/7, 234/14
i 234/19 - referuje p.B.Drzewiecka,
Pani Wójt wyjaśniła,że propozycję nadania nazwy „ul. Kasztanowa” złożył jeden
z właścicieli wymienionych działek.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka
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 XXXI/288/09 została podjęta jednogłośnie.
19) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu - część działki nr 360.
Pani Wójt wyjaśniła, że pomiędzy miejscowościami Ostrowite i Skowarcz nie ma granic
geodezyjnych, gdyż w całości jest to obręb geodezyjny Skowarcz. Na terenie Ostrowitego
ulica, stanowiąca działkę nr 360, nosi nazwę „Klimatyczna”, stąd w celu uregulowania
nazewnictwa, proponuje się nadanie tej samej nazwy jej przedłużeniu na terenie
Skowarcza.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka
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 XXXI/289/09 została podjęta jednogłośnie.
20) w sprawie nadania nazwy ulicom w Skowarczu - droga prywatna stanowiąca działkę nr
110/6.
Pani Wójt przypomniała, że jeden z właścicieli działki złożył wniosek o nadanie nazwy
ulicy, proponując „ul.Chabrową” lub „ul.Irysową”. Na posiedzeniu Komisji radni opowiedzieli się za nazwą „ul. Chabrowa”.
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Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka
zarządziła głosowanie z zaproponowaną nazwą ul. Chabrowej. 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 XXXI/290/09 została podjęta jednogłośnie.
21) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach - działki nr 162/5 i 162/6.

Pani Wójt poinformowała, że właściciele wymienionych działek zaproponowali nadanie
nazwy ulicy „Jesionowa”.
Pan S.Piskorz - Sołtys Sołectwa Różyny zwrócił uwagę, że nazwy drzew liściastych zostały
wykorzystane przy określeniu ulic na osiedlu powstałym z działek będących własnością
Pana Kinkla. W związku z tym poprosił o zaproponowanie innej nazwy, wiążącej się
tematycznie z nazwami ulic, znajdujących się w jej sąsiedztwie.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że jest to słuszna uwaga, ale istnieje ryzyko, że
zaproponowana przez radnych nazwa nie spodoba się właścicielom. Zasadnym byłoby
wstrzymać się z decyzją, natomiast poprosić właścicieli terenu o nową propozycję nazwy.
Radni poparli stanowisko Przewodniczącej rady, w związku z czym nie było głosowania nad
projektem tej uchwały.
Ad.4 Informacja Wójta Gminy o jego pracach w okresie między sesjami.
Pani Wójt przekazała informację na temat realizowanych zadań:
1. została zakończona przebudowa chodnika przy ulicy Pomorskiej w Pszczółkach, po
lewej stronie od ronda do skrzyżowania z drogą krajową nr 1,
2. wykonano naprawę nawierzchni asfaltowej na ul.Sportowej - przy Ośrodku Zdrowia
w Pszczółkach
3. trwa realizacja przebudowy dróg gminnych: ul.Rataja, Topolowej, Klonowej i Łąkowej
w Pszczółkach. Czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie tej inwestycji, na którą
przyznano nam kwotę ~1.900.000 zł (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011),
4. wykonano remont odcinka kanalizacji deszczowej w ul.Dębowej w Kolniku,
5. przeprowadzono modernizację części drogi polnej Pszczółki-Kolnik (przedłużenie ulicy
Łąkowej),
6. wykonano czyszczenie 64 studzienek kanalizacji deszczowej na ul. Jana Pawła II
i ul.Ogrodowej w Pszczółkach,
7. wykonano oświetlenie parku lipowego w Pszczółkach,
8. podpisano umowy na: budowę ścieżki rowerowej Pszczółki-Skarszewy - III etap, dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Żelisławkach oraz przebudowę domu podcieniowego
w Kolniku na środowiskowy ośrodek wsparcia - etap IV - sala teatralna,
9. został rozstrzygnięty przetarg na dostawę paliwa energetycznego do placówek
oświatowych i budynków komunalnych, będących własnością Gminy Pszczółki,
10. została zrealizowana budowa boiska wielofunkcyjnego „ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach i złożone wnioski o płatność: do Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz
do Urzędu Marszałkowskiego,
11. został zakończony V etap przebudowy stadionu sportowego w Pszczółkach,
12. na terenie gminy odbyła się zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
odpadów wielkogabarytowych,
13. nabyliśmy działkę pod przepompownię w Różynach,
14. zostały złożone dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o płatność na budowę
kanalizacji sanitarnej w Różynach,
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15. trwa realizacja projektów „Lepszy Urząd. Etap I”, w partnerstwie z Miastem Sopot oraz
„Akademia Samorządowca”, w ramach których pracownicy Urzędy Gminy uczestniczą w
cyklach szkoleń.
Ad.5 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że:
1. wpłynęło pismo od Wojewody Pomorskiego w sprawie oświadczeń majątkowych za
2008 rok, złożonych przez Wójta Gminy Pszczółki oraz Przewodniczącą Rady Gminy.
Przeprowadzona analiza nie wykazała żadnych nieprawidłowości w tych dokumentach.
2. Rada Sołecka Sołectwa Skowarcz złożyła pismo w sprawie przeznaczenia działki nr 157
w Skowarczu na cele: oświatowe, kulturalne i religijne. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka ta jest przeznaczona na teren rekreacyjno-sportowy. Dopóki
plan jest ważny nie można jej części przeznaczyć na cele wskazane przez Radę Sołecką.
3. mieszkanka Pszczółek zwróciła się z prośbą o pomoc w związku z uszkodzeniem dachu
podczas silnych wiatrów. Budynek jest własnością prywatną i jest ubezpieczony. Ponieważ
było to zdarzenie losowe, pani otrzymała pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wójt Gminy dodała, że przeprowadziła rozmowę z prezesem firmy, w której pani jest
zatrudniona i na remont dachu zostanie jej udzielona pożyczka.
Ad.6 Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka przypomniała, że ustawa o samorządzie
gminnnym nakłada obowiązek przekazania informacji o analizie złożonych za 2008 rok
oświadczeń majątkowych.
Pani D.Gromadzka przeczytała treść informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych,
złożonych przez pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach oraz dyrektorów jednostek
organizacyjnych. Wszystkie oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie i nie
stwierdzono w nich żadnych nieprawidłowości.
Pani J.Przyłucka przekazała informacje dotyczące oświadczeń złożonych przez
radnych Rady Gminy Pszczółki. Wskazała nieprawidłowości w ich wypełnieniu, nie powodujące jednak wszczęcia procedury kontrolnej, o której mowa w art.24h ust.9 ustawy
o samorządzie gminnym. Odczytała również treść pisma Wojewody Pomorskiego,
dotyczącego oświadczeń złożonych przez Wójta Gminy oraz Przewodniczącą Rady
Gminy. Przeprowadzona analiza nie wykazała żadnych nieprawidłowości w tych
dokumentach.
Ad.7 Wolne wnioski i informacje
1. Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy w związku z oddaniem do użytku boiska
wielofunkcyjnego “ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach, został zatrudniony
animator. Jedna z mieszkanek zgłosiła, że na teren obiektu niektórzy użytkownicy
wchodzą na skróty, przez płot od strony ul.Orzeszkowej.
Pani Wójt odpowiedziała, że jest zatrudniony animator i poprosi o zwrócenie na to uwagi.
2. Wójt Gminy przekazała informację o spotkaniu z właścicielami działki w Rębielczu, którą
chcielibyśmy nabyć pod budowę świetlicy wiejskiej. Sytuacja spadkowa w tej rodzinie nie
jest uregulowana, ale właściciele są przychylnie nastawieni do sprzedaży nieruchomości.
3. Radny R.Klamann ponowił wniosek o założenie lampy oświetleniowej na rogu ulic
Sienkiewicza i Witosa w Pszczółkach.
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Pani Wójt zapewniła, że pamięta o tej sprawie, ale jest to uzależnione od przejęcia opraw
z drogi krajowej nr 1.
4. Radny R.Klamann zapytał, czy w związku z przeprowadzką rodziny Pana Bielskiego
z budynku zaplecza dla sportowców w Pszczółkach, planowane jest zatrudnienie gospodarza obiektu?
Pani Wójt odpowiedziała, że został już zatrudniony pan na 0,5 etatu do nadzorowania
obiektu, otwierania bram, utrzymania czystości i porządku na terenie boiska sportowego.
5. Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy Pani Ozon udzieliła odpowiedzi na pismo
dotyczące możliwości otrzymania mieszkania komunalnego w Pszczółkach?
Wójt Gminy odpowiedziała, że pismo pozostało bez odzewu.
6. Radna J.Jakowska poprosiła o naprawę wiaty przystankowej w Skowarczu - w kierunku
Pszczółek.
Pani Wójt wyjaśniła, że w sprawie przeglądu wszystkich wiat przystankowych zwróciliśmy
się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Poruszyliśmy także problem
uszkodzonej pleksy, którą wypełnione są barierki przy drodze krajowej, na wysokości
Szkoły Podstawowej w Skowarczu.
7. Radny Z.Łysik zapytał o postęp prac remontowych na ulicach Rataja, Klonowej,
Topolowej i Łąkowej w Pszczółkach.
Pani Wójt odpowiedziała, że prace postępują, ale prowadzane są w wyjątkowo trudnych
warunkach. Ze względu na ogromną ilość wody wykonywana jest solidna podbudowa pod
nawierzchnię z kostki. Przykrywane są rowy, aby była możliwość ułożenia chodników, a
przy ul.Rataja przebudowywane są przepusty. Dodatkowo został wykonany drenaż, do
którego mogą podłączyć się mieszkańcy, ale już na własny koszt.
8. Pan P.Nowomiejski zapytał, czy w Rębielczu zostaną zamontowane ekrany chroniące
przed hałasem dochodzącym z autostrady?
Wójt Gminy odpowiedziała, że kontaktowała się w tej sprawie z GTC, ale wyniki
przeprowadzonych badań pokazują, że nie ma przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu,
a więc nie ma powodu ustawienia ekranów.
9. Pan J.Guszkowski zaproponował, aby napis na tablicy elektronicznej w Skowarczu
wykorzystywać do przekazu różnorodnych informacji, np. ostrzeżenia przed silnym
wiatrem.
Pani Wójt stwierdziła, że jest to bardzo dobry pomysł, który zostanie wykorzystany.
Ad.8 Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka podziękowała wszystkim za udział w sesji
Rady Gminy i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady XXXI sesji Rady Gminy
Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz. 11:15.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY
/-/ Jolanta Przyłucka
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Załącznik nr 1 do PROTOKOŁU
z dnia 12 listopada 2009 r.
Pszczółki, dn. 23 października 2009 r
OŚW.KW.0055-1/09
Rada Gminy
Pszczółki
INFORMACJA
o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pszczółki w roku szkolnym 2008/2009
(Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z
artykułu 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oswiaty)

I.Stan organizacji placówek oświatowych
W roku szkolnym 2008/2009 Gmina Pszczółki była organem prowadzącym dla 1 przedszkola ,
4 szkół podstawowych i 1 gimnazjum.Stan organizacji szkół podstawowych , gimnazjum i przedszkola
obejmuje tabela nr 1.
Tabela Nr 1 . Stan organizacji szkół podstawowych , gimnazjum i przedszkola w roku szkolnym
2008/2009

L.p Wyszczególnienie
1

Szkoła Podstawowa w Pszczółkach

2

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

25 + 3 oddz. „0”

581

Szkoła Podstawowa w Różynach

3

27

3

Szkoła Podstawowa w Skowarczu

3 + 1 oddz.”0”

54

4

Szkoła Podstawowa w Żelisławkach

3 + 1 oddz.”0”

37

5

Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach

14

333

6

Przedszkole Gminne w Pszczółkach

4

102

Liczba szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2008/2009 w stosunku do roku 2007/2008 r. nie uległa zmianie.
W Szkole Podstawowej w Różynach nie funkcjonował oddział „O” ze względu na brak odpowiedniej liczby
dzieci.
Nieliczna grupa dzieci i wychowanków przedszkoli uczyła się w ościennych miejscowościach ze względu na
uwarunkowania rodzinne np.praca rodziców. Na rok szkolny 2008/2009 r. wpłynęło 108 wniosków
o przyjęcie dzieci do przedszola , z tego 7 rozpatrzono negatywnie.Decyzje odmowne dotyczyły dzieci
urodzonych w następujących latach : 2006 r. – 1dziecko, 2005 r. – 3 dzieci, 2004 r.- 3 dzieci.
II.Zapewnienie warunków działania szkół /przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki , wychowania i opieki.
W ramach realizacji tego zadania w placówkach oświatowych Gminy Pszczółki podjęto następujące kroki :
1. zatrudniono 3- ch strażników ruchu drogowego( Szkoła Podstawowa w: Skowarczu, Różynach
i Pszczółkach),

-22. w czasie przebywania dzieci w szkołach, placówki są zamykane bądź przy drzwiach wyjściowych
odbywają się dyżury pracowników z obsługi szkoły , zainstalowano dzwonki przy drzwiach
wejściowych
3. przeprowadzono przeglądy okresowe budynków
4. zadbano także o odpowiednie oświetlenie w salach lekcyjnych,
5. rozszerzono sieć monitoringu (Szkoła Podstawowa w Pszczółkach)
6. w szkołach zorganizowano pogadanki na temat bezpieczeństwa z rodzicami , policją oraz służbą
ochrony kolei.

III. Przeprowadzone remonty i naprawy w roku szkolnym 2008/2009
1.Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach:
•
•
•
•

przystosowanie stniejącego pomieszczenia sanitarnego na gabinet pielęgniarki oraz ułożenie płytek
ceramicznych w łazienkach starej części szkoły – 2008 r.
naprawa czterech kominów w starej części szkoły – 2009 r,
naprawa dachu w starej częsci szkoły (wymiana odeskowania i papy)-2009 r.
wymiana instalacji elektrycznej w trzech klasach i dwóch gabinetach – 2009 r.

2. Szkoła Podstawowa w Pszczółkach :
• naprawa bieżąca dachu -2008 r.
• wymiana wykładziny w 3-ch salach – 2008 r.
• naprawa dachu -2009 r.
• wymiana instalacji elektrycznej w 6-ciu salach - 2009 r.,
• wymiana wykładziny podłogowej w 2-ch salach – 2009 r.,
• wymiana nawierzchni schodów wejściowych -2009 r.,
• wymiana stolarki okiennej – 58 szt. -2009 r.
• rozszerzenie sieci alarmu w 3-ch salach -2009 r.,
• rozbudowa sieci dostępu do Internetu w 3-ch salach -2009 r.
• zagospodarowanie terenu wokół szkoły.
3.Szkoła Podstawowa w Różynach:
• wymalowanie sali lekcyjnej,
4.Szkoła Podstawowa w Skowarczu:
• wymalowanie korytarza i jednej sali lekcyjnej-2009 r.,
5.Szkoła Podstawowa w Żelisławkach:
• położenie gresu antypoślizgowego przed wejściem do szkoły
• wyrównanie kostki chodnikowej przed szkołą
6.Przedszkole Gminne w Pszczółkach:
• bieżące naprawy i drobne remonty
IV Zakup wyposażenia dydaktycznego i sprzętu niezbędnego do pełnej realizacji programów
nauczania
Tabela Nr 2
L.p Wyszczególnienie
1

Szkoła Podstawowa w Pszczółkach

Zakupione wyposażenie
pomoce dydaktyczne do oddziałów
przedszkolnych , radiomagnetofon
• Pomoce i sprzęt dla uczniów kl.I-VI:
tablice szkolne,program komputerowy, książki ,
radiomagnetofon.,gry edukacyjne.
W ramach projektu
- „Otwórz swój umysł”zakupiono :
•

pomoce dydaktyczne, 4 komputery wraz z
oprogramowaniem, tablica interaktywna ,
• 2 drukarki , tablice białe, mikroskopy ,aparat
fotograficzny, radioodtwarzacze
- Comenius:
• sprzęt multimedialny, kamera cyfrowa,
radiomagnetofon , książki.
•

2

Szkoła Podstawowa w Różynach

•

Zakupiono 5 ławek i10 krzesełek

3

Szkoła Podstawowa w Skowarczu

•

Zakup stolików , mebli , zabawek oraz gier
dydaktycznych do klas 0 -III

4

Szkoła Podstawowa w Żelisławkach

•

pomoce dydaktyczne: piłki -szt.4, hula-hop5 szt.

5

Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach

•
•

odtwarzacze DVD – szt. 3,
lektury szkolne

6

Przedszkole Gminne w Pszczółkach

Wzbogacono kąciki zabaw

V.Kadra i system doskonalenia zawodowego
W roku szkolnym 2008/2009 w szkołach , gimnazjum i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę
Pszczółki było zatrudnionych 111 nauczycieli oraz 46 pracowników administracji i obsługi.
Tabela Nr 3 Zatrudniona kadra
L.p Wyszczególnienie
Zatrudnienie
etaty

w tym:
osoby

nauczyciele

etaty

Pracownicy
administra.
i obsługi

osoby etaty

osoby

1

Szkoła Podstawowa w
Pszczółkach

69,95

75

49,26

52 20,69

23

2

Szkoła Podstawowa w
Różynach

5,04

7

3,66

5

1,38

2

3

Szkoła Podstawowa w
Skowarczu

6,27

7

4,39

5

1,88

2

4

Szkoła Podstawowa w
Żelisławkach

5,66

7

4,66

6

1

1

5

Publiczne Gimnazjum w
Pszczółkach

42,49

45

32,99

35

9,5

10

6

Przedszkole Gminne w
Pszczółkach

14,12

16

7,12

8

7

8

-4Tabela Nr 4. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2008-2009

System doskonalenia i dokształcania zawodowego spowodował, że większość nauczycieli posiada
uprawnienia do uczenia 2-ch przedmiotów .Dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli
przekłada się na wyniki nauczania w placówkach oświatowych.
L.p

Nazwa placówki

Środki finansowe
2008 r.
Plan

2009 r.

Wykonanie

Plan

Wykonanie
od I do VII .
2009 r

1

Publiczne Gimnazjum
w Pszczółkach

6.605,00

6.125,16

11 090,00

3.010,00

2

Szkoła Podstawowa
w Pszczółkach

4.800,00

1.370,00

17.454,00

2.740,00

3

Szkoła Podstawowa
w Różynach

1.800,00

0,00

1.400,00

0,00

4

Szkoła Podstawowa
w Skowarczu

750,00

715,00

1.500,00

0,00

5

Szkoła Podstawowa
w Żelisławkach

300

0,00

1.300,00

0,00

6

Przedszkole Gminne
w Pszczółach

2.200,00

189,20

2.440,00

382,40

16.455,00

8.399,36

35.184,00

6.132,40

Razem

W roku szkolnym 2008/2009 - 8 nauczycieli zdobyło stopień nauczyciela kontraktowego,.
Tabela Nr 5 . Struktura zatrudnienia nauczycieli wg stopni awansu zawodowego
L.p
Wyszczególnienie
Stopnie awansu zawodowego
stażysta kontraktowy

mianowany dyplomowany

1

Szkoła Podstawowa w Pszczółkach

6

6

9

31

2

Szkoła Podstawowa w Różynach

-

1

2

2

3

Szkoła Podstawowa w Skowarczu

-

1

2

2

4

Szkoła Podstawowa w Żelisławkach

-

1

1

4

5

Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach

1

11

11

12

6

Przedszkole Gminne w Pszczółkach

-

-

6

2

VI.Poziom nauczania
Tabela Nr 6. Wyniki sprawdzianu klas VI Szkoły Podstawowej w Pszczółkach
Rok
Średnia szkoły
Średnia powiatu
Średnia województwa
2006/2007

25,11

25,23

26,11

2007/2008

24,30

26,40

26,16

2008/2009

23,50

21,56

22,29

-5Tabela Nr 7. Wyniki egzaminu gimnazjalnego kl.III Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach

Rok

Średnia szkoły

Średnia powiatu

część
część
humanistyc matemzna
przyr.

Język
część
angielski humanistyczna

Część
matem-.
przyr.

Język
angielski

2006/2007

28,17

23,12

-

28,81

23,35

-

2007/2008

24,36

22,27

-

27,20

23,79

-

2008/2009

29,70

23,01

27,72

29,53

23,70

26,48

VII. Osiągnięcia uczniów:
Uczniowie placówek oświatowych w roku szkolnym 2008/2009 uczestniczyli w licznych konkursach ,
zawodach oraz turniejach zarówno gminnych, powiatowych jak i ogólnopolskich zajmując znaczące
miejsca .
Można wyróżnić następujace osiagnięcia:
1.Turnieje
• Turniej Wiedzy o Bezpieczeńtwie Ruchu Drogowego – IV miejsce w powiecie ,
• Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – IV miejsce w powieci
• Turniej Coca-cola-cup piłka nożna (6 osobowa) -I etap I miejsce, II etap – III miejsce
2.Konkursy
• Ogólnopolski Konkurs „Mój szkolny kolega z Afryki” - I miejsce
• Wojewódzki Konkurs Ortograficzny – II miejsce
• Wojewódzki Konkurs plastyczny „Moje kolory- chodź pomaluj mi świat”
• Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów kl II i III szkół podstawowych
• Wojewódzki Konkurs Ekologiczny – uczn.gimnazjum - IV miejsce w etapie powiatowym
• Powiatowy Konkurs szkolnych Klubów Europejskich na „Eurostroik” - III miejsce
• oraz udział w wielu innych konkursach
3.Zawody sportowe
• Unihokej dziewczat – I miejsce w powiecie , II w półfinale wojewódzkim
• unihokej chłopców -I miejsce w powiecie, III w półfinale wojewódzkim
• Piłka ręczna dziewcząt – I miejsce w powiecie,
• Szachy – II miejsce w powiecie,
• Piłka siatkowa chłopców - II miejsce w powiecie
• Piłka koszykowa chłopców - III miejsce w powiecie
• Piłka koszykowa dziewcząt - II miejsce w powiecie
• Indywidualna lekkoatletyka – od II I IX miejsca
• Sztafety pływackie – III miejsce w powiecie
• Piłka nozna – I etap – I miejsce , II etap -III miejsce
oraz udział w wielu innych zawodach

-6VIII. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół
1.Stpendia szkolne w roku szkolnym 2008/2009
Tabela Nr 8 stypendia szkolne

L.p.
1
2
3

Rodzaj placówki
oświatowej
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Ponadgimnazjalne
Razem:

Liczba uczniów korzystających z pomocy
47
20
13
80

W okresie: od IX.- XII 2008 r- wypłacono : 18.692,00 zł
od I -VI. 2009 r.- wypłacono : 21.220,69 zł
39.912,69zł

2. Stypendium Wójta Gminy Pszczółki
Stypendium Wójta Gminy Pszczółki otrzymało 12 uczniów Publicznego Gimnazjum
w Pszczółkach tj.
-11 uczniów (średnia ocen od 5,1 do 5,49 ) po 100.00 zł miesięcznie (od II do VI 2009 r.)
- 1 uczeń ( średnia ocen 5,71 ) 200,00 zł miesięcznie (od II do VII.2009 r.)
Wydatkowano -6.500,00 zł Plan – 9.000,00 zł

3. Realizacja Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w 2008 r. “Dofinansowanie zakupu
podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w
klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia –
„Wyprawka szkolna”

L.p

Nazwa placówki oświatowej

1.

Szkoła Podstawowa w Różynach

2

Przyznana dotacja

Wykonana dotacja

Dotacja do zwrotu

580,00

580,00

0,00

Szkoła Podstawowa w Skowarczu

1.330,00

1.272,90

57,10

3

Szkoła Podstawowa
w Żelisławkach

1.630,00

1.612,00

18,00

4.

Szkoła Podstawowa
w Pszczółkach

6.004,00

2.770,00

3.234,00

9.544,00

6.234,90

3.309,10

x

Razem:

Z pomocy skorzystało : 45 dzieci

-7IX.Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2008/2009
1.Dowóz dzieci niepełnosprawnych:-8 w tym do :
• Pruszcz Gdański – 4 dzieci,
• Gdańsk- Nowy Port – 1 dziecko,
• Trąbki Wielkie- 2 dzieci ,
• Gdańsk – Brzeźno- 1 dziecko .
Tabela Nr 9 Dowożenie dzieci do szkół
Wyszczególnienie
uczniowie:

2008
nakłady w zł

Liczba uczniów

1

Niepełnosprawni

2

Dojeżdżający spoza
Pszczółek

3

Zwrot
dojazdu

kosztów

razem

2009
nakłady w zł

8

26 711,19

38 307,36

439

40 095,93

53 458,01

2

236,80

347,16

449

67 043,92

92 112,53

X. Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników
zamieszkałych na terenie Gminy Pszczółki rozpatrzono 7 ( zgodnie z art.70b ustawy o systemie oświaty )
wniosków pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników, którzy ukończyli
przygtowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy .
W ramach dofinansowania wypłacono kwotę od IX. do XII 2008 r. 42.342,05 zł
Środki finansowe na pokrycie w/w kosztów pochodziły z budżetu państwa – dotacja celowa.
XI. Zwrot kosztów dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego za dzieci będące
mieszkańcami Gminy Pszczółki , uczęszczające do przedszkoli niepublicznych
W roku szkolnym 2008/2009 do przedszkoli niepublicznych poza terenem Gminy Pszczółki zwrotem
kosztów dotacji było objętych 6 dzieci na kwotę 12.534,69 zł
WÓJT
/- / Hanna Brejwo
Sporz.
Katarzyna Walińska
Podinspektor ds. Oświaty i wychowania

Zał .nr 1

1.Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach:
• przystosowanie stniejącego pomieszczenia sanitarnego na gabinet pielęgniarki oraz ułożenie
płytek ceramicznych w łazienkach starej części szkoły – 2008 r.
• naprawa czterech kominów w starej części szkoły – 2009 r,
• naprawa dachu w starej częsci szkoły (wymiana odeskowania I papy)-2009 r.
• wymiana instalacji elektrycznej w trzech klasach I dwóch gabinetach – 2009 r.
Łączny koszt – 69.295,14 zł
2. Szkoła Podstawowa w Pszczółkach :
• naprawa bieżąca dachu -2008 r.
• naprawa dachu -2009 r.
• wymiana instalacji elektrycznej w 6-ciu salach - 2009 r.,
• wymiana wykładziny podłogowej w w 2-ch salach – 2009 r.,
• wymiana nawierzchni schodów wejściowych -2009 r.,
• wymalowanie 6-ciu sal lekcyjnych (przy udziale rodziców)-2009 r.
• rozszerzenie sieci alarmu w 3-ch salach -2009 r.,
• rozbudowa sieci dostępu do Internetu w 3-ch salach -2009 r.
• zagospodarowanie terenu wokół szkoły.
3.Szkoła Podstawowa w Różynach:
• wymalowanie sali lekcyjnej,
• wymiana lamp jarzeniowych w jednej sali (rodzice)
4.Szkoła Podstawowa w Skowarczu:
• wymalowanie korytarza I jednej sali lekcyjnej-2009 r.,
5.Szkoła Podstawowa w Żelisławkach:
• remonty wykonali rodzice
6.Przedszkole Gminne w Pszczółkach:
• bieżące naprawy i drobne remonty

