PROTOKÓŁ Nr XXXIII/10
XXXIII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 3 marca 2010 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
XXXIII sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 16:00 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.
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji
XXXIII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami:
„Otwieram XXXIII 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
15 radnych - wszyscy obecni. Sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał.
Lista obecności w załączeniu.
W sesji uczestniczyło także 9 sołtysów - 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 XXXII 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 2010 rok - referuje p.J.Żbikowska - Skarbnik
Gminy,
2) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pszczółki środków stanowiących fundusz sołecki - referuje p.H.Brejwo - Wójt Gminy,
3) w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/225/09 Rady Gminy Pszczółki z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie zapewnienia środków na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej na
realizację projektu pn. „Przebudowa budynku komunalnego na Gminną Bibliotekę Publiczną
w Pszczółkach” - referuje p.H.Brejwo,
4) w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki na 2010 rok referuje p.J.Jakowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
5) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/178/04 Rady Gminy Pszczółki z dnia 26 sierpnia 2004 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również trybu ich pobierania - referuje p.B.Nowakowska - Kierownik GOPS w Pszczółkach,
6) w sprawie nadania statutu instytucji kultury działającej pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna
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w Pszczółkach - referuje p.B.Tuźnik - Dyrektor G.B.P. w Pszczółkach,
7) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/278/09 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków
do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych - referuje p. A.Staszenko - Podinspektor ds. wodnokanalizacyjnych,
8) w sprawie zmiany uchwały Nr XI/122/2001 Rady Gminy Pszczółki z dnia 6 czerwca 2001 r. w
sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, zmienionej uchwałą Nr XXXI/285/09
Rady Gminy Pszczołki z dnia 12 listopada 2009 r. - referuje p.A. Gołkowska - Zastępca Wójta,
9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Kleszczewko - referuje p.A.Gołkowska,
10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Pszczółki - referuje p.A.Gołkowska,
11) w sprawie przejęcia przez Gminę Pszczółki gruntów wraz z infrastrukturą wodociągowokanalizacyjną w miejscowości Żelisławki - referuje p.A.Gołkowska,
12) w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowościach Pszczółki i Skowarcz - referuje p.A.Gołkowska,
13) w sprawie nabycia przez Gminę Pszczółki działek nr 164/4 i 163/1, położonych w Pszczółkach referuje p.B.Drzewiecka - Inspektor ds. geodezji,
14) w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej niezabudowanych działek nr 84/1 i 85/1, położonych w miejscowości Różyny, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
neruchomości przyległej - referuje p.A.Gołkowska,
15) w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej części niezabudowanej działki nr 106/4,
położonej w miejscowości Pszczółki, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej - referuje p.A.Gołkowska,
16) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Pszczółki Nr XXV/240/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy
Pszczółki, znajdującego się przy ul.Żuławskiej 6/6 w Skowarczu na rzecz głównego najemcy Pani
Krystyny Krasińskiej - referuje p.A.Gołkowska,
17) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (droga prywatna stanowiąca działki nr 348/1
i 349/1) - referuje p.A.Gołkowska.

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 zgłosiła autopoprawkę, polegającą na wprowadzeniu
do porządku obrad po punkcie 2, następujących punktów:
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki za 2009 r. referuje p.J.Jakowska - Przewodnicząca Komisji,
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy
Pszczółki za 2009 r. - referuje p.K.Sądej - Przewodniczący Komisji,
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury
i Sportu Rady Gminy Pszczółki za 2009 r. - referuje p.H.Grzesiuk - Przewodnicząca
Komisji,
6. Plan Pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki na 2010 r. referuje p.K.Sądej - Przewodniczący Komisji,
7. Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy
Pszczółki na 2010 r. - referuje p.H.Grzesiuk - Przewodnicząca Komisji.
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Tym samym dotychczasowe punkty 3-6, otrzymują odpowiednio numery 8-11.
Pani Wójt poprosiła o wyrażenie zgody na wprowadzenie do porządu obrad kolejnego,
osiemnastego projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie operacji: „Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy
wiejskiej w Żelisławkach” i „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy radni mają uwagi do przedstawionego
porządu obrad, czy są ewentualne propozycje jego zmiany. Ponieważ nie zgłoszono
żadnych uwag, p.Przyłucka zarządziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z
zaproponowanymi poprawkami. Za - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
d) przyjęcie protokołu XXXII sesji
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka stwierdziła, że protokół XXXII sesji Rady
Gminy był wyłożony do wglądu i radni nie wnieśli do niego żadnych poprawek. W związku
z powyższym protokół nr XXXII/09 został zatwierdzony przy braku sprzeciwu.
e) interpelacje radnych i zapytania sołtysów
f) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Żadnych nie zgłoszono.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2009 rok.
Pani Wójt wyjaśniła, że projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniu Komisji
Gospodarczej i Rozwoju Gminy, podczas której poproszono o dokonanie analizy i zmian,
by pozyskać pieniądze na remonty szkół. W związku z tym, radnym został rozdany nowy
projekt uchwały budżetowej, uwzględniający wnioskowane zadania. Projekt ten szczegółowo omówiła Pani J.Żbikowska - Skarbnik Gminy. Stwierdziła, że w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013, zaistniała konieczność wprowadzenia do budżetu kwoty 539.337 zł
z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (plan wydatków
wcześniej uwzględniał pełną kwotę na realizację tego zadania). Ponadto plan dochodów
został zwiększony o kwotę 3.000 zł, pozyskaną przez Publiczne Gimnazjum w
Pszczółkach na realizację programu Comenius, a także środki otrzymane z tytułu
odszkodowania za szkody od ubezpieczyciela mienia. Poinformowała, że został zwiększony plan wydatków na podatek VAT, remont przystanków, wynagrodzenia bezosobowe,
zakupy materiałów i usług w administracji, remonty i delegacje w Publicznym Gimnazjum,
remonty szkół oraz mieszkania komunalnego, a także na zakupy i usługi związane z
ochroną środowiska. Wprowadzone zostały nowe zadania inwestycyjne o łącznej wartości
860.000 zł, dotyczące: montażu urządzeń w oczyszczalni ścieków, wykonania
dokumentacji na budowę odcinków kanalizacji w Pszczółkach i Różynach, wykonania
dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Różyny-Kleszczewko-Ulkowy, przebudowy
starej części budynku gimnazjum, montażu piłkochwytów przy Szkole Podstawowej w
Skowarczu, wykonania dokumentacji na budowę oświetlenia w Pszczółkach, Różynach i
Skowarczu oraz budowy kompleksu boisk sportowych Orlik 2012. O kwotę 100.000 zł
zostały zwiększone wydatki na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy stadionu
sportowego w Pszczółkach, natomiast zmiejszony o 635.000 zł plan wydatków się na
przebudowę budynku komunalnego na bibliotekę w Pszczółkach. W wyniku likwidacji
GFOŚiGW zachodzi konieczność uchylenia załącznika dotyczącego planu finansowego
funduszu, a niewykorzystane środki zostały wprowadzone do rozdziału 90095 budżetu.
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Załącznik dotyczący przychodów i rozchodów przewiduje zwiększenie kwoty wolnych
środków o 336.601 zł oraz wprowadza przychód i rozchód w wysokości 840.000 zł z tytułu
zaciągnięcia i spłaty pożyczki na wyprzedzającego finansowania działań finansowanych
z budżetu UE (w ramach PROW 2007-2013).
Pani Wójt dodała, że w projekcie budżetu zostały uwzględnione środki w kwocie
25.000 zł na likwidację budynku przy Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, 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 XXXIII/301/10 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pszczółki środków
stanowiących fundusz sołecki.
Pani Wójt wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, rada gminy w terminie
do 31 marca zobowiązana jest wypowiedzieć się na temat tego, czy chce, aby w budżecie
na przyszły rok wyodrębnić środki finansowe na fundusz sołecki.
Przewodnicząca Rady zapytała, jak rady sołeckie radzą sobie ze środkami, które
otrzymały na obecny rok?
Pani Wójt odpowiedziała, że wszystkie wnioskowane zadania zostały uwzględnione
w budżecie gminy i rozpoczyna się ich realizacja.
Ponieważ innych pytań do projektu uchwały 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 XXXIII/302/10 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/225/09 Rady Gminy Pszczółki z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie zapewnienia środków na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki
Publicznej na realizację projektu pn. „Przebudowa budynku komunalnego na Gminną
Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach”.
Pani Wójt wyjaśniła, że jest to uchwała porządkująca stan istniejący. Pojawił się
program unijny, w którym beneficjentem mogła być Biblioteka Publiczna, jednakże dofinansowanie okazało się nieduże i zrezygnowaliśmy z tego zamierzenia. Projekt przebudowy budynku komunalnego na bibliotekę będzie realizowany przez Gminę, która planuje
złożyć wniosek o jego dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych, zatem nie ma potrzeby rezerwowania ich na dotację.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, 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 XXXIII/303/10 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki na
2010 rok.
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej przedstawiła p.J.Jakowska - Przewodnicząca Komisji.
Ponieważ nie wniesiono żadnych uwag i propozycji zmian, Przewodnicząca Rady Gminy
J.Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały. Obecnych na sesji 15 radnych,
ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
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Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIII/304/10 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/178/04 Rady Gminy Pszczółki z dnia 26 sierpnia
2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Projekt uchwały omówiła p.B.Nowakowska - Kierownik GOPS w Pszczółkach.
Wyjaśniła, że zaproponowane zmiany w uchwale mają na celu obniżenie udziału klientów
GOPS w odpłatności za świadczone przez opiekunki środkowiskowe usługi opiekuńcze.
Koszt za 1 godzinę wynosi 18,24 zł. Osoby starsze, znajdujące się w trudnej sytuacji,
mimo, że potrzebują takiej pomocy, rezygnują z liczby godzin świadczonych usług ze
względu na brak środków finansowych.
Pani Wójt dodała, iż sytuacja wygląda w ten sposób, że są zatrudnione opiekunki, ale
nie mają pracy. Stwierdziła również, że w projekcie uchwały, w kolumnie pierwszej tabeli
od wiersza 3, w stawkach określających dochód, powinno pojawić się słowo „powyżej”.
Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że podjęcie niniejszej uchwały będzie
przejawem solidarności z ludźmi pokrzywdzonymi przez los, zwłaszcza że odpłatność
przez nich ponoszona nie stanowi znaczącego dochodu dla Gminy.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, 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 XXXIII/305/10 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie nadania statutu instytucji kultury działającej pod nazwą Gminna Biblioteka
Publiczna w Pszczółkach.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że nowy statut biblioteki został dostosowany do obowiązujących przepisów. Zasadnicza zmiana polega na tym, że sprawozdanie finansowe tej
placówki zatwierdza Wójt Gminy, a nie jak dotychczas Rada Gminy.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, 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 XXXIII/306/10 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/278/09 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za
wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych
Pani Wójt stwierdziła, że projekt uchwały był analizowany przez Komisję Gospodarczą i Rozwoju Gminy. Zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą, w przypadku
przywiezienia do oczyszczalni ścieków, których pH przekracza określone parametry,
mieszkaniec zobowiązany jest do wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości. 300,00 zł.
Taka sytuacja ma miejsce, kiedy zbiornik opróżniany jest raz na kilka miesięcy i ścieki są
silnie zagnite. Zrzucenie ich do oczyszczalni powoduje zniszczenie flory bakteryjnej
i pociąga ogromne koszty. Są jednak sytuacje, kiedy mimo systematycznego wywożenia
ścieków, pH jest niewłaściwe. Czynnikami wpływającymi na to jest np. mróz, albo
używanie większej ilości środków czyszczących przez liczną rodzinę. Takie przypadki
trzeba rozpatrywać i analizować indywidualnie, a uchwała dawałaby możliwość zwolnienia
w takiej sytuacji mieszkańca z dodatkowej opłaty.
Radny A.Marszałkowski zapytał, czy można ustalić osoby, od których są przywożone
ścieki?
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Pani Wójt odpowiedziała, że w oczyszczalni prowadzony jest rejestr, stąd znane jest
pochodzenie ścieków.
Pan J.Guszkowski - Sołtys Sołectwa Skowarcz zapytał, co z osobą, która mieszka sama
i zleca wywóz nieczystości 3-4 razy w roku.
Pani Wójt odpowiedziała, że niestety, ale taki mieszkaniec musi wywozić ścieki częściej,
co najmniej raz na 2 miesiące.
Pan J.Guszkowski zapytał, czy można do szamba dawać jakieś preparaty, które poprawiałyby pH?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie trzeba niczego dodawać, bo to są ścieki komunalne,
wystarczy systematyczne opróżnianie zbiornika.
Pan J.Guszkowski zasugerował, aby na początek zastosować upomnienia, a potem
ukarać dodatkową opłatą, ponieważ mieszkańcy nie mają wiedzy na ten temat.
Pani Wójt odpowiedziała, że w styczniu br. 8 razy miało miejsce przekroczenie pH, zostały
przeprowadzone rozmowy z mieszkańcami, ale po analizie sytuacji nie naliczono opłaty.
Ponieważ więcej pytań do projektu uchwały 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 XXXIII/307/10 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie zmiany uchwały Nr XI/122/2001 Rady Gminy Pszczółki z dnia 6 czerwca
2001 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, zmienionej uchwałą
Nr XXXI/285/09 Rady Gminy Pszczółki z dnia 12 listopada 2009 r.
Pani A.Gołkowska - Zastępca Wójta, wyjaśniła, że projekt uchwały doprecyzowuje
sytuacje i wysokości kwot, które zgodnie z przepisami, należy odliczyć mieszkańcom
uczestniczącym we współfinansowaniu budowy infrastruktury technicznej, przy naliczaniu
opłaty adiacenckiej.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, 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 XXXIII/308/10 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Kleszczewko.
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że mieszkanka Kleszczewka złożyła wniosek o wyrażenie zgodny na przekwalifikowanie działki rolnej na budowlaną. Wiąże się to ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, a to
z kolei wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, 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 XXXIII/309/10 została podjęta jednogłośnie.
10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Pszczółki.
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że sytuacja jest podobna jak w przypadku poprzedniej
uchwały, tylko dotyczy miejscowości Pszczółki.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
J.Przyłucka zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych.
6

Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIII/310/10 została podjęta jednogłośnie.
11) w sprawie przejęcia przez Gminę Pszczółki gruntów wraz z infrastrukturą
wodociągowo-kanalizacyjną w miejscowości Żelisławki.
Pani Wójt wyjaśniła, że uchwała daje możliwość nieopłatnego przejęcie na rzecz
Gminy Pszczółki infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Żelisławkach. Jest jednak ona
w bardzo złym stanie technicznym i wymaga modernizacji.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy gdyby zaszła konieczność budowy dodatkowych urządzeń i obiektów dla prawidłowego ich funkcjonowania, mamy możliwość ich
posadowienia?
Pani Wójt odpowiedziała, że niestety nie posiadamy tam żadnego terenu. W ubiegłym roku
wystąpiliśmy pisemnie do Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstawa w Puławach
o przekazanie gruntów uzasadniając wniosek tym, że teren jest nam potrzebny do ustawienia oczyszczalni kontenerowej i podłączenia do niej mieszkańców, ale otrzymaliśmy
negatywną odpowiedź.
Radny R.Klamann stwierdził, że uchwała jest bardzo niekorzystna dla Gminy i należy
naciskać na Instytut, aby zrekompensował nam przejęcie w tak złym stanie technicznym
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Bez pozyskania dodatkowego terenu, na którym
zostałyby ustawione urządzenia do jej obsługi, nie ma możliwości doprowadzenia parametrów wody i ścieków do obowiązujących norm. Stwierdził, że projekt uchwały powinien
zostać odrzucony.
Pan R.Czaja - Sołtys Sołectwa Żelisławki dodał, że budowa oczyszczalni kontenerowej
jest niezbędna, bowiem na dzień dzisiejszy ścieki komunalne płyną do rowów zanieczyszczając środowisko. Ten problem bezustannie zgłaszają mieszkańcy wsi.
Pani Wójt odpowiedziała, że budowę oczyszczalni uniemożliwia brak w Żelisławkach
terenu gminnego.
Ponieważ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy
skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - nie było, PRZECIW -15 radnych, osób wstrzymujących się - nie
było.
Projekt uchwały został jednogłośnie odrzucony.
12) w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej nieruchomości położonych
w miejscowościach Pszczółki i Skowarcz
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że podjęcie niniejszej uchwały umożliwi zawarcie umów
dotyczących wydzierżawienia nieruchomości gminnych ich dotychczasowym dzierżawcom, w trybie bezprzetargowym, na okres do 1 roku.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, 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 XXXIII/311/10 została podjęta jednogłośnie.
13) w sprawie nabycia przez Gminę Pszczółki działek nr 164/4 i 163/1, położonych
w Pszczółkach.
Pani Wójt wyjaśniła, że wymienione w tytule uchwały działki, stanowią część ulicy
Kopernika i są własnością prywatną. Uzyskaliśmy zgodę ich właścicieli na przejęcie tego
terenu na rzecz Gminy i uregulowanie stanu prawnego.
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Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, 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 XXXIII/312/10 została podjęta jednogłośnie.
14) w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej niezabudowanych działek nr 84/1
i 85/1, położonych w miejscowości Różyny, z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania neruchomości przyległej.
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że działki te stanowią drogę dojazdową do posesji, której
właściciele wystąpili z wnioskiem o umożliwienie ich nabycia. Dodała, że teren ten nie
może być zagospodarowany jako odrębna nieruchomość, natomiast jego sprzedaż
rozwiąże istniejący konflikt międzysąsiedzki.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, 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 XXXIII/313/10 została podjęta jednogłośnie.
15) w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej części niezabudowanej działki nr
106/4, położonej w miejscowości Pszczółki, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Pani Wójt wyjaśniła, że działka nr 106/4 stanowiła dojazd do dwóch nieruchomości,
jednakże od pewnego czasu, po scaleniu działek przez jednego z właścicieli tych
nieruchomości, jest drogą dojazdową tylko do działki nr 106/2. Jej właściciel złożył
wniosek o nabycie działki dla polepszenia warunków zagospodarowania własnej
nieruchomości. Teren ten nie może być zagospodarowany jako odrębna nieruchomość.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, 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 XXXIII/314/10 została podjęta jednogłośnie.
16) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Pszczółki Nr XXV/240/09 z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego
własność Gminy Pszczółki, znajdującego się przy ul.Żuławskiej 6/6 w Skowarczu na rzecz
głównego najemcy Pani Krystyny Krasińskiej.
Pani Wójt wyjaśniła, że ze względu na śmierć głównego najemcy lokalu przeznaczonego do sprzedaży, zachodzi konieczność uchylenia uchwały podjętej w minionym
roku. W lokalu tym mieszka syn zmarłej i gdyby była wola kupna mieszkania, konieczne
jest złożenie wniosku i wówczas zostanie przygotowana imienna uchwała na jego osobę.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, 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 XXXIII/315/10 została podjęta jednogłośnie.
17) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (droga prywatna stanowiąca działki nr
348/1 i 349/1).
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A.Gołkowska wyjaśniła, że z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy wystąpili współwłaściciele działek, w celu określenia położenia swoich posesji dla wykonania przyłączeń
wody i energii elektrycznej.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, 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 XXXIII/316/10 została podjęta jednogłośnie.
18) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie
operacji: „Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelisławkach” i „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach” realizowanych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.
Pani Wójt wyjaśniła, że w bieżącym roku kończymy realizację dwóch inwestycji,
o których mowa w tytule uchwały, a środki na budowę zostaną zrefundowane przez Unię
Europejską, po ich uprzednim poniesieniu przez gminę. Aby zapewnić płynność finansową
gminy dobrze byłoby skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki na wyprzedzające
finansowanie projektu, z budżetu państwa, udzielanej przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, 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 XXXIII/317/10 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki za
2009 r. przedstawiła p.J.Jakowska - Przewodnicząca Komisji.
Pytań i uwag do sprawozdania nie było.
Ad.4. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady
Gminy Pszczółki za 2009 r. przedstawił p.K.Sądej - Przewodniczący Komisji.
Pytań i uwag nie było.
Ad.5 Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej,
Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki za 2009 r. przedstawiła p.H.Grzesiuk Przewodnicząca Komisji.
Pytań i uwag nie było.
Ad.6 Plan Pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki za
2009 r. zaprezentował p.K.Sądej - Przewodniczący Komisji.
Pytań i uwag nie było.
Ad.7. Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady
Gminy Pszczółki za 2009 r. zaprezentowała p.H.Grzesiuk - Przewodnicząca Komisji.
Pytań i uwag nie było.
Ad.8 Informacja Wójta Gminy o jego pracach w okresie między sesjami.
Pani Wójt przekazała następujące informacje:
1. początek roku to okres sprawozdań oraz inwentaryzacji składników majątkowych,
2. w dniu 30 stycznia 2010 r., w Publicznym Gimnazjum odbyło się Spotkanie Noworoczne
z Seniorami Gminy Pszczółki,
3. w okresie ferii zimowych dzieci uczestniczyły w kuligu, wyjeździe na łyżwy, przedstawieniu teatralnym w Świetlicy Wiejskiej w Różynach, zajęciach sportowych na salach gimnastycznych oraz wyjeździe do kina,
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4. jedenastu uczniów Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach otrzymało stypendia Wójta
Gminy za wysokie wyniki w nauce,
5. trwa realizacja robót w świetlicy wiejskiej w Żelisławkach, przygotowywany jest
przetarg na zakup wyposażenia do tego obiektu,
6. złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Sportu i Rekreacji
o dofinansowanie budowy kompleksu sportowego “Moje boisko-ORLIK 2010” w Różynach,
7. złożyliśmy uzupełnienie wniosku na zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego
w Różynach,
8. rozliczyliśmy projekt “Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową chodnika” - dot.
ul. Rataja, Topolowej, Klonowej i Łąkowej w Pszczółkach,
9. pracownicy Urzędu uczestniczą w cyklu szkoleń w ramach projektu “Lepszy Urząd.
Etap I – Aplikacja samorządowa”, realizowanego w partnerstwie z Urzędem Miasta Sopot,
10. przystąpiliśmy do realizacji w Urzędzie Gminy projektu Wspólnej Metody Oceny – CAF,
11. otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu organizacji Święta Miodu Pszczółkowskiego
z PRPW – LEADER,
12. rozpoczęliśmy przygotowania do obchodów 20-lecia samorządu.
Pani Wójt poinformowała, że zmiana ustawy o systemie oświaty nałożyła obowiązek kontroli wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku nieosiągnięcia określonej średniej kwoty wynagrodzenia należy
wypłacić wyrównania wszystkim nauczycielom w tej grupie, bez względu na to, czy ich
wynagrodzenie przekroczyło średnią czy nie. Na terenie naszej Gminy dotyczyło to grupy
nauczycieli stażystów i nauczycieli dyplomowanych, którym zostały wypłacone
wyrównania. Radnym została przedstawiona pełna analiza wynagrodzeń.
Ad.9) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Gminy.
Pani J.Przyłucka stwierdziła, że w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy, do Kancelarii
nie wpłynęła żadna korespondencja. Dodała, że z okazji 20-lecia samorządu Starostwo
Powiatowe postanowiło wystąpić z wnioskami do Prezydenta RP o odznaczenie osób
szczególnie zasłużonych w pracy na rzecz społeczności lokalnej. Na tę okoliczność został
przygotowany wniosek o odznaczenie naszej Pani Wójt.
Ad.10) Wolne wnioski i informacje
Radny Z.Łysik zapytał, co ZOZ MEDICAL z Turzy zamierza zrobić z nieużytkowaną
częścią budynku Ośrodka Zdrowia w Pszczołkach?
Pani Wójt odpowiedziała, że MEDICAL otrzymał środki finansowe z Unii Europejskiej
i niebawem przystąpi do prac remontowych w tej części obiektu. Został już wyłoniony
wykonawca robót.
Pan J.Węsierski - Sołtys Sołectwa Kolnik, zwrócił się z prośbą o ustawienie dwóch wiat
przystankowych na przystankach “na żądanie” w Kolniku. Zgłosił również konieczność
przeprowadzenie remontu ulicy Leszczynowej w Kolniku (w kierunku Rębielczu), ponieważ
droga jest nieprzejezdna ze względu przez wybity bruk.
Pani Wójt stwierdziła, że wiaty przystankowe w tym miejscu są regularnie demolowane
i jest problem z zasadnością ciągłej ich naprawy. W temacie drogi - zostanie przeprowadzony przegląd dróg gminnych po zimie, a kiedy ziemia odmarznie, przystąpimy do ich
remontu. Na ulicy Leszczynowej zapewne trzeba będzie zdjąć bruku i wykonać nową
nawierzchnię.
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Radny S.Korcz stwierdził, że przystanek autobusowy w centum Pszczółek, w kierunku
Tczewa, jest niewłaściwie usytuowany i zapytał, czy byłaby możliwość przeniesienia go na
ulicę Krótką.
Pani Wójt odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości ze względu na brak miejsca.
Pan S.Piskorz - Sołtys Różyn, przedstawił informację o działalności świetlicy wiejskiej
w Różynach, do czego zobowiązała go Rada Sołecka tej miejscowości. Wymienił
zakupione na wyposażenie sprzęty, m.in. garnki, zmywarkę z wózkiem, mapy, flagi, sprzęt
nagłaśniający, obrusy, wieszaki. Poinformował, że mieszkańcy wstawili także 2 prywatne
stoły tenisowe, udostępniając je młodzieży.
Poprosił o pomoc w zakupie gier planszowych oraz szachów do świetlicy, ponieważ
przychodzi tam mnóstwo dzieci i młodzieży. Stwierdził, że do pomieszczenia u góry
koniecznym byłby zakup wykładziny, gdyż odbywają się tam zajęcia świetlicowe - socjoterapeutyczne. Zgłosił też problem braku wyciągu w kuchni.
Na zakończenie serdecznie podziękował Pani Wójt za zatrudnienie pracownika w charakterze opiekuna świetlicy.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że bardzo cieszy, iż mieszkańcy tak wiele robią,
a nie tylko wnioskują o pieniądze.
Radny T.Nowosad zgłosił problem nieodśnieżanego przez całą zimę chodnika z Pszczółek
do Rębielcza.
Pani Wójt odpowiedziała, że należy on do Starostwa Powiatowego, a na nasze monity
otrzymaliśmy odpowiedź, że nie mają oni możliwości systematycznego odśnieżania go. Są
skłonni dać zlecenie na wykonywanie tego zadania, ale nie ma chętnych do jego realizacji.
Stąd prośba do mieszkańców o pomoc w tym zakresie.
Pan J.Guszkowski - Sołtys Skowarcza, zgłosił, że rów odprowadzający wodę z drogi
krajowej nr 1 w Skowarczu, przed torami, jest wypełniony wodą. Istnieje obawa, że mogą
zostać podtopieni mieszkańcy ul.Rzemieślniczej. Niedawno, z powodu zamarzniętych
przepustów, zostali zalani mieszkańcy ul.Topolowej.
Radny B.Misiak zgłosił problem parkingu przy Szkole Podstawowej w Różynach, na
którym grzęźnie się w błocie. Stwierdził, że dobrze byłoby wysypać tam tłuczeń.
Pani M.Brzeska - Sołtys Ostrowitego, zgłosiła problem zalanej drogi na wysokości wjazdu
do Firmy NOBAS. Ogromna kałuża uniemożliwia w tym miejscu przejście pieszym.
Dzwoniła do firmy w tej sprawie, ale odzewu nie ma.
Pani Wójt odpowiedziała, że jest uzgodnienie z Firmą SKANSKĄ, która po przeprowadzeniu rekultywacji terenu obniży na tej wysokości skarpę, umożliwiając spływ wody.
Ad.11) Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka podziękowała wszystkim za udział w sesji
Rady Gmin i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady XXXIII sesji Rady Gminy
Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz. 18:40
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała:D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Jolanta Przyłucka
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