PROTOKÓŁ Nr XXXII/09
XXXII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 16 grudnia 2009 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
XXXII sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 13:00 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
XXXII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami:
„Otwieram XXXII 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 7 sołtysów (2 nieobecnych) - lista obecności w załączeniu.
c) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka przedstawiła porządek obrad sesji:
1. Sprawy regulaminowe:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

otwarcie sesji,
stwierdzenie kworum,
przedstawienie porządku obrad,
przyjęcie protokołu XXXI sesji,
interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

2. 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 budżetu Gminy Pszczółki na 2010 rok - referuje p.J.Żbikowska:
- odczytanie opinii Komisji stałych Rady Gminy Pszczółki:
a) Komisji Rewizyjnej - Przewodnicząca Komisji p.J.Jakowska,
b) Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu - Przewodnicząca
Komisji p.H.Grzesiuk,
c) Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy - Przewodniczący Komisji p.K.Sądej,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku - p.J.Żbikowska,
- dyskusja nad projektem uchwały,
- głosowanie nad projektem uchwały.
3) w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” prawidłowej realizacji umowy na
dofinansowanie operacji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach” - referuje
p.O.Laskowska - Główny Specjalista ds. zarządzania projektami i promocji gminy,
4) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi
na 2010 rok - referuje p.E.Grabowska - Inspektor ds. kultury i sportu,
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5) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Pszczółki na rok 2010 - referuje p.B.Nowakowska - Kiewonik GOPS w Pszczółkach,
6) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pszczółki na rok 2010 - referuje p.B.Nowakowska,
7) w sprawie przekazania w użytkowanie Szkole Podstawowej w Pszczółkach kompleksu
boisk sportowych „ORLIK 2012” - referuje p.J.Drzewiecki - Inspektor ds. rolnictwa i utrzymania
terenów zielonych,
8) w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/279/09 Rady Gminy Pszczółki z dnia 12 listopada
2009 r. 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,
9) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (droga gminna stanowiąca działki nr 61/1
i 59/7) - referuje p.B.Drzewiecka - Inspektor ds. geodezji i dróg gminnych,
10) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (droga prywatna stanowiąca działki nr 162/5
i 162/6) - referuje p.B.Drzewiecka.

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. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych za 2008 rok - przedstawiają: p.Hanna Brejwo - Wójt Gminy i p.Jolanta Przyłucka - Przewodnicząca Rady Gminy.

6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła autopoprawkę, polegającą na wykreśleniu
punktu 5, ponieważ informacja dotycząca oświadczeń majątkowych za 2008 rok została
przekazana podczas XXXI sesji Rady Gminy. Zapytała, czy są propozycje zmiany zaprezentowanego porządku obrad. Ponieważ propozycji nie zgłoszono, zarządziła głosowanie
nad jego przyjęciem. Za - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
d) przyjęcie protokołu XXXI sesji
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka stwierdziła, że protokół XXXI sesji Rady
Gminy był wyłożony do wglądu i radni nie wnieśli do niego żadnych poprawek. W związku
z powyższym protokół nr XXXI/09 został zatwierdzony przy braku sprzeciwu.
e) interpelacje radnych i zapytania sołtysów
f) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Radna J.Jakowska podziękowała Pani Wójt za skuteczną interwencję w sprawie naprawy
wiaty przystankowej w Skowarczu.
Radna H.Grzesiuk podziękowała Pani Wójt za wszystkie podjęte działania w celu zabezpieczenia i umożliwienia dojazdu mieszkańców osiedla przy ul.Łąkowej w Pszczółkach do
swoich posesji, w czasie remontu dróg. Stwierdziła, że osiedle radykalnie zmieniło swój
wygląd, za co mieszkańcy są bardzo wdzięczni.
Pani Wójt odpowiedziała, że bardzo miło słyszeć takie słowa. Zdaje sobie sprawę, że
mieszkańcy wielokrotnie tracili cierpliwość, mając trudności w dotarciu do swoich posesji,
ale prace zostały zakończone i mamy to za sobą. Obecnie wykonywane są poprawki
i czekamy na przyznane przez Wojewodę dofinansowanie tej inwestycji w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
W kwestii przystanków autobusowych - Pani Wójt poinformowała, że Generalna Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad dokonała przeglądu wszystkich wiat oraz naprawiła wypełnienia barierek przy drodze krajowej, na wysokości Szkoły Podstawowej w Skowarczu.
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Radny S.Korcz zapytał, czy są ograniczenia w tonażu samochodów wjeżdżających na
wyremontowane drógi osiedla przy ul.Łąkowej w Pszczółkach?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie ma ograniczeń tonażowych, ale dla ochrony kostki brukowej, z której wykonana jest nawierzchnia, zostanie ustawiony znak ograniczenia do 5 ton.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2009 rok.
Projekt uchwały szczegółowo omówiła Pani J.Żbikowska - Skarbnik Gminy. Stwierdziła, że w związku ze zmianą załączników nr 2 i 4, radnym został rozdany nowy projekt.
Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wymianę pieca c.o.
w budynku komunalnym przy ul.Kościelnej 8 w Pszczółkach.
Pani Wójt dodała, że nastąpiło jego rozszczelnienie i konieczny jest zakup nowego.
Zamierzamy kupić piec miałowy z podajnikiem.
Pani Żbikowska wyjaśniła, że w związku z podpisaniem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
projektu „Budowa stadionu sportowego w Pszczółkach” oraz złożeniem wniosku
o płatność, konieczne jest wprowadzenie do dochodów budżetu kwoty 300.000 zł.
Ponadto koryguje się plan dochodów ze względu na realizację ponadplanowych wpływów
m.in. z tytułu kar od osób prawnych, różnych dochodów, dzierżaw, opłat, podatku od
środków transportowych, podatku od spadków i darowizn. Zmiana planu wydatków
dotyczy zmniejszenia środków na usługi w oczyszczalni ścieków, wydatków majątkowych
na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w Pszczółkach (inwestycja zrealizowana), zmniejszenia środków na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy oraz na obsługę
długu. Zwiększenia planu wydatków wynikają z konieczności dokonania zwrotów nadpłaconych zasiłków finansowych z dotacji w latach ubiegłych oraz środków na wydatki
bieżące w Ochotniczej Straży Pożarnej. Wprowadzone zmiany budżetu pozwalają na
dalsze obniżenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 190.000 zł.
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 XXXII/291/09 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2010 rok
Projekt uchwały szczegółowo omówiła p.J.Żbikowska. Stwierdziła, że dochody budżetu
gminy na 2010 r. zostały ustalone na kwotę 22.377.940 zł i jest ona niższa o ok. 8%
w stosunku do przewidywanego wykonania w bieżącym roku. Różnica wynika z otrzymanych w 2009 roku dotacji. Wydatki budżetu zostały ustalone na kwotę 27.610.579 zł,
która jest o około 3% wyższa w stosunku do bieżącego roku. Planuje się deficyt budżetowy
w wysokości ok. 5.000.000 zł, który zostanie pokryty z pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska oraz kredytu. Budżet zakłada wpływy środków unijnych na
budowę kanalizacji sanitarnej, ścieżki rowerowej i realizację projektu COMENIUS.
Pani Wójt dodała, że spodziewamy się wpływu innych środków finansowych i będziemy
sukcesywnie wprowadzać je do budżetu.
Subwencja została przyjęta na poziomie roku bieżącego plus 6% zwyżki. Z tytułu podatków i opłat lokalnych przewidziano wzrost dochodów o 2-3 %.Po raz pierwszy pojawił się
załącznik dotyczący funduszu sołeckiego. Projekt uchwały został przeanalizowany na
posiedzeniu trzech Komisji Rady Gminy. Zostały do niej wprowadzone niewielkie zmiany:
wykreślono pozycję dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej na budowę
oświetlenia w Kolniku i w Pszczółkach, natomiast środki finansowe przeniesiono na budowę kanalizacji sanitarnej w Różynach. Jednocześnie zostały zmienione proporcje
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procentowe finansowania tej inwestycji ze środków krajowych i unijnych. Niewielkich
przesunięć dokonano w dziale „oświata”. Uwzględniono także uwagę Regionalnej Izby
Obrachunkowej dotyczącej klasyfikacji pozycji dochodów w dziale 852.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła kolejno Przewodniczących Komisji stałych
Rady Gminy o odczytanie opinii:
1. p. Janinę Jakowską - Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej,
2. p.Helenę Grzesiuk - Przewodniczącą Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej,
Kultury i Sportu,
3. p.R.Klamanna - Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy.
Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu Gminy Pszczółki na 2010 rok.
Przewodnicząca Rady poprosiła Skarbnika Gminy o odczytanie opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Kserokopia UCHWAŁY w sprawie opinii o projekcie
budżetu Gminy Pszczólki na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
i objaśnieniami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Natępnie p.J.Przyłucka otworzyła dyskusję nad projektem uchwały. Ponieważ nie
podjęto dyskusji, ze względu na jej szczegółowe omówienie na Komisjach, 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 XXXII/292/09 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” prawidłowej realizacji umowy na
dofinansowanie operacji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach”.
Pani O.Laskowska - Główny Specjalista ds. zarządzania projektami i promocji gminy,
wyjaśniła, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych na przebudowę oczyszczalni ścieków
w Pszczółkach, w związku z czym wymagane jest zabezpieczenie realizacji umowy o dofinansowanie.
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 XXXII/293/09 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.
Pani E.Grabowska - Inspektor ds. kultury i sportu, wyjaśniła, że obowiązkiem rad
gmin jest coroczne uchwalanie takiego programu i stanowi on element polityki społecznofinansowej gminy.
Pani Wójt dodała, że program określa priorytety, w 2010 r. są nimi zadania z zakresu
pomocy społecznej. Nie zostały wskazane zadania z dziedziny sportu, ponieważ na ich
realizację nie przekazujemy dotacji. W poprzednich latach organizacje sportowe otrzymywały dotacje, jednak miały spore trudności z prawidłowym rozliczeniem środków. Obecnie
realizujemy te zadania bezpośrednio, przez pracowników Urzędu Gminy, przy czynnym
udziale stwarzyszeń sportowych.
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 - 12 radnych, głosów przeciw - nie było, wstrzymał się 1 radny.
Uchwała Nr XXXII/294/09 została podjęta.
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5) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Pszczółki na rok 2010.
Pani B.Nowakowska - Kierownik GOPS w Pszczółkach wyjaśniła, że ustawy nakładają na radę gminy obowiązek uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Środki na jego realizację w 2010 roku zostały zaplanowane w kwocie 10.900,00 zł
i pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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 XXXII/295/09 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Pszczółki na rok 2010.
Pani B.Nowakowska wyjaśniła, że samorząd gminny jest zobowiązany do prowadzenia na swoim terenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Zadania te
wykonywane są przez realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Pszczółki, który każdego roku uchwala Rada Gminy.
Środki na jego realizację w 2010 roku zostały zaplanowane w kwocie 114.100 zł i pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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 XXXII/296/09 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie przekazania w użytkowanie Szkole Podstawowej w Pszczółkach kompleksu
boisk sportowych „ORLIK 2012”.
Pani Wójt zgłosiła autopoprawkę: w tytule uchwały należy uzupełnić nazwę szkoły „im.
Bohaterów Ziemi Gdańskiej”. Wyjaśniła, że w związku z wybudowaniem boisk na terenie
administrowanym przez Szkołę Podstawową w Pszczółkach zasadnym jest przekazanie
obiektu pod zarząd szkoły. Pani dyrektor będzie zabezpieczała w swoim budżecie środki
finansowe na jego utrzymanie.
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 XXXII/297/09 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/279/09 Rady Gminy Pszczółki z dnia 12 listopada
2009 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Pszczółki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Pani Wójt wyjaśniła, że jest to uchwała porządkowa. W związku z uwagą Nadzoru
Wojewody, iż uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego, a więc nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, zachodzi konieczność zmiany jej
treści w tym zakresie.
Ponieważ 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 XXXII/298/09 została podjęta jednogłośnie.
5

9) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (droga gminna stanowiąca działki nr 61/1
i 59/7).
Pani A.Gołkowska - Zastępca Wójta wyjaśniła, że jest to droga łącząca ul.Łąkową
z ul.Żuławską. Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy wystąpili właściciele działek, w celu
określenia położenia swoich posesji dla wykonania przyłączeń wody i energii elektrycznej.
Ponieważ 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 XXXII/299/09 została podjęta jednogłośnie.
10) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (droga prywatna stanowiąca działki nr
162/5 i 162/6).
Pani A.Gołkowska przypomniała, że projekt uchwały o nadanie nazwy ulicy stanowiącej działki 152/5 i 162/6 był omawiany podczas ostatniej sesji Rady Gminy. Ponieważ
została zgłoszona uwaga do jej nazwy (ul.Jesionowa), właściciele zaproponowali nową ul.Jagodowa, tematycznie związaną z terenem, na którym się znajduje.
Ponieważ 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 XXXII/300/09 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3. Informacja Wójta Gminy o jego pracach w okresie między sesjami.
Pani Wójt przekazała następujące informacje:
1. w dniu 5 grudnia 2009 r. w Publicznym Gimnajzum w Pszczółkach odbył się Turniej
Tańca Sportowego o Puchar Wójta Gminy. Dodała, że ta wspaniała impreza odbywa się
w szkole już od kilku lat.
2. w ramach wspólnie realizowanego z Ministerstwem Sportu projektu, na basenie
w Pruszczu Gdańskim odbywają się zajęcia, w których uczestniczy 45 dzieci i młodzieży
z terenu naszej gminy,
3. została podpisana umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia
osobom niepełnosprawnym, zamieszkującym gminy wiejskie i gminy wiejsko-miejskie”,
4. została zakończona przebudowa dróg gminnych: ul. Rataja, Topolowej, Klonowej
i Łąkowej w Pszczółkach,
5. podpisaliśmy umowę na dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Żelisławkach,
6. trwa realizacja umowy na przebudowę domu podcieniowego w Kolniku na Środowiskowy Ośrodek Wsparcia - etap IV - sala teatralna,
7. został rozstrzygnięty przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
w wysokości 1.000.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego,
8. zostały ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę energii elektrycznej do
obiektów gminnych oraz usuwanie awarii, konserwację sieci, urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odczyty i plombowania wodomierzy
na terenie Gminy Pszczółki,
9. w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach zostały zamontowane dwie pompy oraz aerator,
10. do mieszkań komunalnych przy ul.Kościelnej 8 w Pszczółkach wprowadziły się rodziny
p.Bielskich i p.Mejer.
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Ad.4) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Gminy.
Pani J.Przyłucka stwierdziła, że był to „martwy okres”, do Kancelarii Rady Gminy nie
wpłynęła żadna korespondencja, ani żaden mieszkaniec nie zgłosił się podczas pełnionych w Urzędzie Gminy dyżurów.
Ad.5) Wolne wnioski i informacje
Pani Wójt poinformowała, że w Rębielczu została ustawiona wiata przystankowa i trwa
budowa oświetlenia pod wiaduktem przy autostradzie.
Pan S.Piskorz - Sołtys Sołectwa Różyny, poprosił o rozważenie możliwości przeprowadzenia przyszłorocznych wyborów w świetlicy wiejskiej w Różynach. Dotychczas odbywały się
one w Szkole Podstawowej, co wiązało się z wyniesieniem części mebli, a następnego
dnia od rana zaczynały się zajęcia lekcyjne. Zapytał również o drogę w Różynach przy
posesji Pana Gromady - została ona zamknięta przez ustawienie słupka, czy jest to
dozwolone?
Pani Wójt wyjaśniła, że jest to ślepa uliczka prowadząca do prywatnej działki. Mieszkańcy
ul. Młyńskiej przejeżdżają przez tę działkę, traktując ją jako drogę. Ponieważ nie jest
respektowany znak “zakaz ruchu”, pan Gromada ma prawo zamknąć przejazd. Dodała, że
Państwo Gromada mają problem z wodą, która zalewa im piwnice. Prawdopodobnie
została przerwana lub zapchana poniemiecka drenarka. Chcemy im pomóc i znaleźć
przyczynę takiego stanu rzeczy.
Radny P.Nowomiejski zapytał, co z działką pod budowę świetlicy wiejskiej w Rębielczu?
Wójt Gminy odpowiedziała, że jest wstępna zgoda rodziny na jej sprzedaż. Właściciele
kompletują dokumenty w celu uregulowania sprawy spadkowej.
Radny B.Misiak zapytał, co z budową boiska wielofunkcyjnego “ORLIK” w Różynach?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie ma jeszcze decyzji Urzędu Marszałkowskiego, czy Gmina
Pszczółki została zakwalifikowana do realizacji “ORLIKA”. Wpłynęło do nich 30 wniosków,
a pozytywnie zostanie rozpatrzonych tylko 15.
Radny R.Klamann podziękował Pani Wójt i radnym za inwestycje, które zostały zrealizowane w bieżącym roku, ponieważ w ten sposób spełniły się jego marzenia - został przebudowany stadion sportowy w Pszczółkach i wybudowany kompleks boisk przy Szkole
Podstawowej w Pszczółkach. Stwierdził, że z tego powodu odczuwa ogromną satysfakcję
i ma powód do dumy.
Ad.6) Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka podziękowała wszystkim za udział w sesji
Rady Gminy. W związku ze zbliżąjącymi się Świętami Bożego Narodzenia złożyła
serdeczne życzenia i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady XXXII sesji Rady
Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz. 14:30
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY
Jolanta Przyłucka
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