PROTOKÓŁ Nr XXXVII/10
XXXVII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 24 sierpnia 2010 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
XXXVII sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 17:30 w sali narad
Urzędu Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczyła p.Jolanta Przyłucka - Przewodnicząca Rady Gminy przy udziale Wiceprzewodniczących p.Romana Klamanna
i p.Zygmunta Łysika.
Protokołówała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady
Gminy.
Radni otrzymali projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem w terminie przewidzianym prawem.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie kworum,
3) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,
4) przyjęcie protokołu XXXVI sesji,
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczółki za I półrocze 2010 r.
- referuje p.J.Żbikowska - Skarbnik Gminy.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pszczółkach za I półrocze 2010 r. - referuje p.J.Żbikowska.
4. 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 zmiany uchwały nr XIX/226/05 Rady Gminy Pszczółki z dnia 23 marca 2005r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego
zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach - referuje p.H.Brejwo - Wójt Gminy,
3) w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickeij p.w. Św.Wawrzyńca w Różynach
dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - referuje
p.H.Brejwo,
4) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do podpisania porozumienia z Powiatem
Gdańskim w Pruszczu Gdańskim, dotyczącego wspólnej realizacji zadania w zakresie
kultury, pod nazwą „Święto Miodu Pszczółkowskiego” - referuje p.H.Brejwo,
5) w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących obowiązki
psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia
związane z wyborem kierunku kształcenia oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze - referuje p.H.Brejwo,
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6) w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Pszczółki oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania - referuje
p.B.Nowakowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach,
7) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie
powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Pszczółki
w zakresie utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów - referuje p.H.Brejwo,
8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pszczółki, obszaru obejmującego działki nr 30, 31, 32, 33, 358/3
oraz część działki nr 359 w miejscowości Skowarcz - referuje p.A.Gołkowska - Zastępca
Wójta,
9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Kolnik - referuje p.A.Gołkowska,
10) w sprawie nabycia przez Gminę Pszczółki działki nr 21/24, położonej w miejscowości
Kleszczewko - referuje p.A.Gołkowska,
11) w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej niezabudowanej działki nr 81/1,
położonej w miejscowości Różyny, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - referuje p.A.Gołkowska,
12) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pszczółki (droga prywatna stanowiąca
działkę nr 527/1) - referuje p.A.Gołkowska.
5. Informacja Wójta Gminy o jego pracach w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady Gminy.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad 1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXXVII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami:
„Otwieram XXXVII sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała radnych, Wójta Gminy,
Zastępcę Wójta, Skarbnika, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła obecność
15 radnych - wszyscy obecni, tym samym sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał. Lista obecności w załączeniu.
W sesji uczestniczyło także 6 sołtysów - lista obecności w załączeniu.
3) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka przedstawiła porządek obrad sesji
i zapytała, czy radni wnoszą do niego jakieś uwagi. Ponieważ żadnych nie zgłoszono,
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie. Za przyjęciem zaproponowanego porządku
obrad - 15 radnych, przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołu XXXVI sesji
Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka stwierdziła, że protokół XXXVI sesji Rady
Gminy był wyłożony do wglądu i radni nie wnieśli do niego żadnych poprawek. W związku
z powyższym protokół nr XXXVI/10 został zatwierdzony przy braku sprzeciwu.
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5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Żadnych nie zgłoszono.
Ad.2 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczółki za I półrocze
2010 r.
Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy przekazała p.J.Żbikowska Skarbnik Gminy. Stwierdziła, że obejmuje ona:
1. zbiorcze zestawienie wykonania dochodów i wydatków,
2. wykonanie planu dochodów,
3. wykonanie planu wydatków,
4. wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu,
5. wykonanie planu dochodów gminy na zadania z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami,
6. wykonanie planu wydatków gminy na zadania z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami,
7. wykonanie planu zadań inwestycyjnych,
8. wykonanie planu dotacji podmiotowych,
9. wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego.
Poinformowała, że plan dochodów gminy w I półroczu ustalono na kwotę
24.285.835 zł, natomiast plan wydatków na kwotę 29.669.896 zł. Źródłem pokrycia
planowanego niedoboru jest pożyczka z WFOŚ i GW oraz kredyt. Zrealizowane dochody
bieżące w całości pokryły wydatki bieżące i w znacznej części wydatki majątkowe.
Półrocze zamknięte zostało nadwyżką budżetową w wysokości 142.302 zł.
W I półroczu gmina zaciągnęła kolejną transzę pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku,
w kwocie 370.000 zł oraz kredyt z BGK w Gdańsku na wyprzedzające finansowanie
zadania współfinansowanego ze środków UE, w wysokości 220.000 zł. Gmina dokonała
spłaty pożyczek z N.F.O.Ś. i G.W. w Warszawie, kredytu z DnB Nord w Gdyni i kredytu z
PKO w Gdańsku w łącznej kwocie prawie 388.400 zł.
Wykonanie dochodów własnych gminy w I półroczu br. nie wskazuje na zagrożenie
wykonania planu. Może wystąpić konieczność jego weryfikacji poprzez obniżenie
niektórych pozycji i jednoczesne zwiększenie innych. Wykonanie ważniejszych pozycji
dochodów własnych w zakresie podatków i opłat lokalnych jest bliskie 50%, a w niektórych
przypadkach przekroczone. W grupie dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na
rzecz gminy wyko-nanie wyniosło 69%. Plan dotacji został wykonany w 42%, na co mają
wpływ dotacje na zadania inwestycyjne, których zakończenie przewidziane jest w II
półroczu br. Zgodnie z zawartymi umowami środki wpłyną po wykonaniu zadań.
Najniższe wykonanie planu dochodów - 11%, wystąpiło w grupie środków UE.
Prawie wszystkie dotyczą zadań inwestycyjnych i ich otrzymanie uzależnione jest od ich
realizacji oraz złożenia wniosku o płatność.
W ramach wydatków najwięcej środków przeznaczono na oświatę -ponad 42,6 %
ogólnej kwoty. Na administrację publiczną przeznaczono 13,4 % ogólnej kwoty wydatków,
na pomoc społeczną - prawie 15 %, na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej - ponad 15 %, natomiast na pozostałe działy - łącznie ok.14 % budżetu.
W I półroczu udzielono dotacji Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach
w wysokości 105.000 zł (prawie 50% planu) i Fundacji „Żyć Godnie” na prowadzenie
Ośrodka Wsparcia w Kolniku w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej, w kwocie
145.800 zł (50% planu),
Realizacja inwestycji jest na poziomie 18,4% kwot planowanych i jest wynikiem
długotrwałych procesów inwestycyjnych związanych z ogłoszeniem przetargów, wyłonie3

niem wykonawców oraz samej realizacji zadań, których zakończenie zwykle ma miejsce
w II półroczu.
Pani Skarbnik przedstawiła i szczegółowo omówiła realizowane w I półroczu zadania
inwestycyjne. Stwierdziła, że na koniec I półrocza gmina posiadała zadłużenie w wysokości 4.695.784,22 zł, co stanowi 19,34 % planu dochodów na 2010 rok przy
dopuszczalnym wskaźniku 60%.
Pytań do przekazanej informacji nie było.
Ad.3 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pszczółkach za I półrocze 2010 r.
Pani J.Przyłucka stwierdziła, że szczegółowa informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach za I półrocze 2010 r. znajduje się
w materiałach, które otrzymali radni.
Pani J.Żbikowska dodała, że placówka ta prawie w całości utrzymuje się ze środków
dotacji przekazanej przez Urząd Gminy, a wykonanie planu za I półrocze sięga 50%.
Ponieważ żadnych pytań ani uwag do informacji nie było, Przewodnicząca zaproponowała przejście do kolejnego punktu sesji.
Ad.4 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2010 rok.
Projekt uchwały szczegółowo omówiła p.J.Żbikowska - Skarbnik Gminy. Zgłosiła
autokorektę wynikającą z wprowadzenia do rozdz. 80101 nowego zadania - remontu
podłóg w Szkole Podstawowej w Pszczółkach na kwotę 150.000 zł.
Wyjaśniła, że przedłożony radnym projekt zmiany budżetu uwzględnia zwiększenie planu
dochodów o 421.507 zł w związku z otrzymaniem środków ze Stowarzyszenia Przyjaciół
Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin na:
- zagospodarowanie centrum wsi Ostrowite i Pszczółki - 10.000 zł,
- dofinansowanie Święta Miodu Pszczółkowskiego - 13.864 zł,
- modernizację budowy świetlicy w Kleszczewku - 199.802 zł,
- zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach - 197.841 zł.
W wydatkach zwiększony został plan na remont sieci wodociągowej, podatek VAT
oraz wprowadzone środki na budowę kanalizacji sanitarnej w Ulkowych, Żelisławkach,
Rębielczu i Kleszczewku. Zwiększony został plan na zakupy, remonty dróg, wprowadzone
środki na wykonanie dokumentacji na budowę odwodnienia w ul.Orzeszkowej
w Pszczółkach, a po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przebudowę
ul.Kopernika, zmniejszony plan o 380.000 zł. Wprowadzone też zostały środki na montaż
witaczy gminnych. Zmiany w oświacie dotyczą korekty wynagrodzeń oraz zabezpieczenia
środków na remont dachu w Szkole Podstawowej w Skowarczu, wykonanie audytu
w Publicznym Gimnazjum oraz dokumentację techniczną modernizacji budynku Szkoły
Podstawowej i Przedszkola w Pszczółkach. Korekta w planie zadań finansowanych
w ramach funduszu sołeckiego związana jest z przeniesieniem środków z zakupów
inwestycyjnych na bieżące. Pozyskanie dodatkowych środków i zmiany w planie
wydatków pozwalają na obniżenie kwoty planowanego kredytu o 343.000 zł.
Pan.J.Guszkowski stwierdził, że od kilku lat mówi się o ciągłej modernizacji i remoncie
oczyszczalni ścieków w Pszczółkach.
Pani Wójt odpowiedziała, że modernizacja obiektu trwa od 2 miesięcy. Urządzenia
w oczyszczalni się zużywają, a funkcjonują od 15 lat i pracują w wyjątkowych warunkach.
Zmieniają się również wymagania wynikające z ustawy o ochronie środowiska.
Przypomniała, że nasza oczyszczalnia jest mechaniczno-biologiczna, urządzenia pracują
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na ściekach z kanalizacji sanitarnej, ale również dowożonych beczkowozami. Te są
najbardziej niebezpieczne, bo zagnite mogą zniszczyć florę bakteryjną w ciągu jedej doby,
stąd konieczność zabezpieczenia się. Ponadto w przypadku uzyskania niewłaściwych
wyników w oczyszczalni, opłaty za korzystanie ze środowiska są wyjątkowo wysokie.
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 XXXVII/338/10 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany uchwały nr XIX/226/05 Rady Gminy Pszczółki z dnia 23 marca 2005r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego
zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.
Pani H.Brejwo - Wójt Gminy, wyjaśniła, że do pierwotnej uchwały zostały wprowadzone
dwa zapisy: 1. umożliwiający udzielenie dofinansowania do wykonania instalacji wewnętrznych, w tym przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej w obiektach
zabytkowch, dla zabezpieczenie ich przed kradzieżą i zniszczeniem, 2. umożliwiający
przekazanie kwoty dotacji przed upływem terminu płatności faktury.
Ponieważ 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 XXXVII/339/10 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickeij p.w. Św.Wawrzyńca w Różynach
dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Pani Wójt wyjaśniła, że Proboszcz Parafii w Różynach otrzymał nakaz od konserwatora zabytków, by przy tak cennych zbiorach w kościele, w tym zabytkowych organach,
zainstalować sygnalizację włamania i pożaru. W związku z tym Parafia Rzymskokatolicka
w Różynach złożyła wniosek o udzielenie dotacji celowej na wykonanie w kościele
instalacji sygnalizacji włamania i systemu sygnalizacji pożaru wraz z monitoringiem. Koszt
wykonania tego zadania wynosi ok. 52.000 zł, natomiast kwotę 30.000 zł Parafia
pozyskała od Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.
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 XXXVII/340/10 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do podpisania porozumienia z Powiatem
Gdańskim w Pruszczu Gdańskim, dotyczącego wspólnej realizacji zadania w zakresie
kultury, pod nazwą „Święto Miodu Pszczółkowskiego”.
Pani Wójt wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy porozumienia z Powiatem
Gdańskim, na podstawie którego uzyskamy dofinansowanie w kwocie 6.000 zł na
organizację imprezy pszelarskiej i dożynkowej, która odbędzie się w dniu 26 września
2010 r. w Pszczółkach.
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.
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Uchwała Nr XXXVII/341/10 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących obowiązki
psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia
związane z wyborem kierunku kształcenia oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze.
Pani Wójt wyjaśniła, że projekt jest rozszerzeniem dotychczas obowiązującej uchwały
o sposób obliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym wymiarze godzin. Określa
także wymiar godzin pracy dla nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.
Pan J.Guszkowski zapytał, czy za te godziny płaci Urząd Gminy?
Pani Wójt odpowiedziała, że tak, tylko w Karcie Nauczyciela nie jest określony ich wymiar.
Dodała, że projekt uchwały reguluje to, co funkcjonuje w praktyce.
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 XXXVII/342/10 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Pszczółki oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Pani B.Nowakowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, poinformowała, że od 1 sierpnia br. weszła w życie zmiana do ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, zgodnie z którą istnieje obowiązek powołania Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków tego zespołu oraz zasady jego funkcjonowania określa
Rada Gminy w drodze uchwały.
Radny Z.Łysik zapytał, czy są zgłoszenia o przemocy?
Pani Nowakowska odpowiedziała, że tak.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy chodzi o przemoc fizyczną, czy również o psychiczną?
Kierownik GOPS odpowiedziała, że głównie o fizyczną, ale wiemy, że w niektórych
przypadkach przemoc psychiczna jest gorsza i wywołuje większe skutki, niż fizyczna.
Pani J.Przyłucka zapytała, jakie są uprawnienia takiego zespołu?
Pani B.Nowakowska odpowiedziała, że np. w przypadku zagrożenia życia dziecka,
pracownik socjalny wraz z przedstawicielem policji może odebrać dziecko rodzinie.
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 XXXVII/343/10 została podjęta jednogłośnie.
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7) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie
powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Pszczółki w
zakresie utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów.
Pani Wójt wyjaśniła, że uchwała w tej sprawie została podjęta podczas ostatniej sesji
Rady Gminy, ale Wojewoda Pomorski zwrócił uwagę Gminie Tczew na potrzebę zmiany
podstawy prawnej oraz zapis dotyczący publikacji. W związku z tym Gmina Tczew
zwróciła się do nas z prośbą o zmianę uchwały.
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 XXXVII/344/10 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pszczółki, obszaru obejmującego działki nr 30, 31, 32, 33, 358/3
oraz część działki nr 359 w miejscowości Skowarcz.
Pani A.Gołkowska - Zastępca Wójta, wyjaśniła, że z wnioskiem o sporządzenie planu
wystąpiła firma P.H.U. „NOBAS”, prowadząca na terenie naszej gminy działalność
związaną z wydobyciem kruszywa. Teren, na którym odbywa się eksploatacja złoża,
posiada plan tylko w części. Aby było możliwe prowadzenie wydobycia zgodne z koncesją,
konieczne jest sporządzenie planu na pozostałym obszarze. Plan pokaże jednocześnie
wielkość strefy ochronnej, sposób rekultywacji terenu po wydobyciu i strefę zabudowy.
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 XXXVII/345/10 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Kolnik.
Pani A.Gołkowska powiedziała, że właścicielki działki nr 72 w Kolniku złożyły wniosek
o zmianę przeznaczenia tego terenu z rolnego na mieszkaniowo-usługowy. Działka ta
sąsiaduje z terenem przeznaczonym pod budownictwo, objętym obowiązującym planem
zagospodarowania przestrzennego.
Pan J.Węsierski zapytał, jaka jest wielkość tej działki?
Pani A.Gołkowska odpowiedziała, że 67 arów.
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 XXXVII/346/10 została podjęta jednogłośnie.
10) w sprawie nabycia przez Gminę Pszczółki działki nr 21/24, położonej w miejscowości
Kleszczewko.
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że chodzi o działkę o powierzchni 675 m2, która stanowi
ciąg komunikacyjny, łączący ul.Sosnową z drogą polną.
Pani Wójt dodała, że jest to zasypany przez mieszkańców rów, będący własnością
p.S.Rybki. Właścicielka chce uregulować sprawę i nieodpłatnie przekazać grunt na rzecz
gminy.
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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 XXXVII/347/10 została podjęta jednogłośnie.
11) w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej niezabudowanej działki nr 81/1,
położonej w miejscowości Różyny, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że chodzi o grunt o wielkości 2 m2, stanowiący dojazd
do nieruchomości prywatnej, której właściciele złożyli wniosek o jego nabycie.
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 XXXVII/348/10 została podjęta jednogłośnie.
12) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pszczółki (droga prywatna stanowiąca
działkę nr 527/1).
Pani A.Gołkowska powiedziała, że współwłaściciel drogi położonej w obrębie powstającego osiedla mieszkaniowego zwrócił się z wnioskiem o nadanie jej nazwy. Ponieważ
położona jest między ul.Lipową i rzeką Bielawą, zaproponował nazwę „Nad Potokiem”.
Pani Wójt zwróciła uwagę, że Bielawa nie jest potokiem, więc nie jest właściwym nadanie
takiej nazwy.
Radny R.Klamann zaproponował nazwę „Nad Bielawą” i wszyscy radni poparli tę propozycję.
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, Przewodnicząca Rady Gminy
J.Przyłucka zarządziła głosowanie, z uwzględnieniem zmiany nazwy ulicy na: „Nad
Bielawą”. 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 XXXVII/349/10 została podjęta jednogłośnie.
Ad.12 Informacja Wójta Gminy o jego pracach w okresie między sesjami.
Pani Wójt przekazała szczegółowe informacje na temat zadań zrealizowanych
w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy, m.in.:
1. wymieniła realizowane projekty:
- budowę kanalizacji sanitarnej w Różynach - dofinansowaną z RPO WP,
- dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelisławkach - dofinansowany
z PROWP,
- budowę kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” w Różynach - rozstrzygnięty
przetarg na realizację inwestycji,
- przebudowę oczyszczalni ścieków w Pszczółkach - dofinansowaną z PROW,
- „Lepszy Urząd. Etap I - Aplikacja samorządowa” (EFS), w ramach którego pięć osób
bierze udział w szkoleniu językowym,
- zakończono realizację szkoleń w ramach projektu „Akademia Samorządowca” (EFS),
- podpisano umowy o dofinansowanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Kleszczewku” (RPO WP) oraz zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach
(RPO WP),
2. powiedziała, że w ramach PROW - LEADER złożyliśmy wnioski o dofinansowanie
następujących inwestycji:
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- przebudowę budynku komunalnego na Gminną Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach,
- budowę fontanny na skwerze w centrum wsi Skowarcz,
- II etap renowacji Kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Różynach,
- zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kościelnej w Pszczółkach.
3. poinformowała, że podpisaliśmy umowy na:
- udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia świetlicy wiejskiej w Żelisławkach,
- wykonanie budynku sanitarno-szatniowego w ramach budowy kompleksu ,,Moje BoiskoOrlik 2012” w Różynach,
- remont budynku komunalnego przy ulicy Kościelnej 8 w Pszczółkach,
- przebudowę części ul. Kopernika w Pszczółkach,
- dowożenia uczniów do szkół w roku szkolnym 2010/2011, w tym dzieci niepełnosprawwnych,
4. zakończyliśmy realizację:
- ścieżki rowerowej na trasie Pszczółki-Żelisławki - Cysterski Trakt Rowerowy, dofinansowaną z PRO WP,
- przebudowy stadionu sportowego w Pszczółkach - dofinansowaną z FRKF,
- budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Różynach.
Pani Wójt zwróciła się z prośbą do Sołtysów, aby uaktywnili Rady Sołeckie w kwestii
wykorzystania przydzielonych środków funduszu sołeckiego. Przekazała również
informację dotyczącą budowy elektroni wiatrowych w Kolniku. Mieszkańcy podpisują
umowy, które są dla nich bardzo niekorzystne. Przez niektóre tereny ma przebiegać
gazociąg, ale podpisane umowy uniemożliwiają inwestorowi wejście w teren. Z uzyskanych informacji wynika, że firma budująca elektrownie zezwoli Zakładowi Gazownictwa
na wejście po uiszczeniu na jej rzecz (a nie właściciela nieruchomości!) odpowiedniej
opłaty.
Ad.13 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Gminy.
Pani J.Przyłucka poinformowała, że do Kancelarii Rady Gminy wpłynęło pismo
od Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” z Pruszcza Gdańskiego dotyczące
możliwości rezerwacji środków funduszu sołeckiego na 2011 r., na wkład własny do
realizacji tzw. małych projektów. Dodała, że bliższe informacje znajdują się w kancelarii
Rady Gminy.
Przewodnicząca powiedziała, że w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi
uaktywniają się pewne grupy osób, komentujące prace obecnej Rady i Wójta Gminy. Mówi
się, że wiele inwestycji jest realizowanych, ale to żadna sztuka, ponieważ korzysta się ze
środków unijnych. Prawda jednak jest taka, że jest to sztuką, ponieważ trzeba pracować
nad wnioskami, w odpowiednim czasie je złożyć i przede wszystkim spełniać wszystkie
kryteria, z których każde jest punktowane. W rankingu samorządów - gmin wiejskich,
przeprowadzonym przez „Rzeczpospolitą” nasza gmina znalazła się na 18 miejscu
w Polsce, biorąc pod uwagę sytuację finansową i zarządzanie, a pierwsze w województwie
pomorskim. To niewątpliwie sukces i dowód na wykonanie ogromnej pracy.
Ad.14 Wolne wnioski i informacje
Pani Wójt poinformowała, że w najbliższą sobotę, tj. 28 sierpnia odbędzie się otwarcie
Cysterskiego Traktu Rowerowego - ścieżki rowerowej na trasie Pszczółki-Żelisławki oraz
świetlicy wiejskiej w Żelisławkach, na które serdecznie zaprasza.
9

Dodała równie, że w związku z zaplanowanym na dzień 26 września br. Świętem Miodu
i Dożynkami Gminnymi prosi sołectwa o ustawienie swoich namiotów.
Pan J.Guszkowski - Sołtys Sołectwa Skowarcz, zapytał, czy będzie remont rzeki Bielawy?
Pani Wójt odpowiedziała, że miał być w maju br., ale prawdopodobnie do końca roku się
nie odbędzie z powodu koniczności zminy decyzji środowiskowej.
Pan J.Guszkowski zapytał o ul.Piaskową w Skowarczu, która jest przewężona na odcinku
ok.40 m, na skutek rozrośniętych drzew.
Pani Wójt odpowiedziała, że decyzja na wycinkę drzew została już wydana. Właścicielki
posesji, przy której rosną drzewa mają je wyciąć i zabrać na opał.
Radna H.Grzesiuk zapytała, czy jest informacja o biletach zniżkowych dla młodzieży nie
będącej mieszkańcami Tczewa, a uczęszczającej tam do szkół?
Pani H.Brejwo odpowiedziała, że podczas spotkania z Prezydentem Tczewa dowiedziała
się, iż był przygotowany projekt uchwały, ale decyzja należy do Rady Miasta.
Ad.15 Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka podziękowała wszystkim za udział w sesji
Rady Gmin i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady XXXVII sesji Rady Gminy
Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz. 19:15.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka
PRZEWODNICZĄCA RADY
/-/ Jolanta Przyłucka
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