PROTOKÓŁ Nr XXXIX/10
XXXIX sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 20 października 2010 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
XXXIX sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 16:30 w sali narad
Urzędu Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczyła p.Jolanta Przyłucka - Przewodnicząca Rady Gminy przy udziale Wiceprzewodniczącego p.Romana Klamanna. Po
kilkunastu minutach doszedł drugi Wiceprzewodniczący p.Zygmunt Łysik.
Protokołówała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady
Gminy.
Radni otrzymali materiały na sesję, w tym 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 protokołów XXXVII i XXXVIII sesji,
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pszczółki w roku
szkolnym 2009/2010 - referuje p.K.Wojtaś - Podinsp.ds.oświaty i wychowania.
3. 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 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, określenia szczegółowości
projektu budżetu oraz określenia wymogów dotyczących uzasadnienia i materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - referuje p.J.Żbikowska,
3) w sprawie ustalenia inkasentów w gminie Pszczółki i wynagrodzenia dla inkasentów
z tytułu poboru podatków i opłat stanowiących dochody gminy Pszczółki - referuje
p.J.Żbikowska,
4) w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Rębielcz o przyznanie środków funduszu
sołeckiego na rok 2011 - referuje p.J.Przyłucka - Przewodnicząca Rady Gminy,
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.K.Wojtaś,
6) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skowarcz na lata 2010-2017 referuje p.O.Laskowska- Główny Specjalista ds.zarządzania programami i promocji gminy,
7) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat, w trybie
przetargowym działek położonych w miejscowości Skowarcz i Pszczółki - referuje
p.M.Tomaszewski - Podinspektor ds.obrotu nieruchomościami,
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8) w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej części niezabudowanej działki nr 76/2,
położonej w miejscowości Pszczółki, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - referuje p.M.Tomaszewski,
9) w sprawie sprzedaży w formie przetargowej części niezabudowanej działki nr 76/2,
położonej w miejscowości Pszczółki - referuje M.Tomaszewski,
10) w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Skowarcz (drogi prywatne stanowiące
działki nr 238/8 i nr 151/16) - referuje p.B.Drzewiecka - Inspektor ds.geodezji,
11) w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pszczółki (drogi prywatne stanowiące
działki nr 318/13 i nr 280/8) - referuje p.B.Drzewiecka.
4. Informacja Wójta Gminy o jego pracach w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady Gminy.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad 1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXXIX sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami:
„Otwieram XXXIX sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała radnych, Wójta Gminy,
Skarbnika, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła obecność
13 radnych (dwóch nieobecnych), tym samym sesja jest prawomocna i zdolna do
podejmowania uchwał. Lista obecności w załączeniu.
W sesji uczestniczyło także 7 sołtysów - lista obecności w załączeniu.
3) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka powiedziała, że porządek obrad znajduje
się w materiałach na sesję, które otrzymali wszyscy radni. Zgłosiła poprawki polegające na
tym, że w pkt. 3. „Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał” zmieniają się
tytuły uchwał poz. nr 10 i 11, otrzymując brzmienie:
10) w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Skowarcz (drogi prywatne w osiedlu
mieszkaniowym przy ul.Kwiatowej),
11) w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pszczółki (drogi prywatne stanowiące
działki nr 318/13 i nr 280/8).
Punkt 6. otrzymuje brzmienie:
6. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych za 2009 r. - przedstawiają
p.Hanna Brejwo - Wójt Gminy i p.J.Przyłucka - Przewodnicząca Rady Gminy.
Dotychczasowe punkty 6 i 7 przyjmują odpowiednio numerację 7 i 8.
Przewodnicząca zapytała, czy do zaproponowanego porządku obrad radni wnoszą
jakieś uwagi? Ponieważ żadnych nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady zarządziła
głosowanie. Za jego przyjęciem - 13 radnych, przeciw i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołów XXXVII i XXXVIII sesji
Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka powiedziała, że protokoły XXXVII i XXXVIII
sesji Rady Gminy były wyłożone do wglądu i radni nie wnieśli do nich żadnych poprawek.
W związku z tym protokoły nr XXXVII/10 i XXXVIII/10 zostały zatwierdzone 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 stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pszczółki w roku
szkolnym 2009/2010.
Realizację zadań oświatowych Gminy Pszczółki w roku szkolnym 2009/2010 zaczęła
szczegółowo omawiać p.K.Wojtaś - Podinsp. ds.oświaty i wychowania.
Pani Wójt powiedziała, że dokładne informacje znajdują się w otrzymanych przez
radnych materiałach. Zostały one sporządzone na podstawie danych posiadanych przez
nas, a także otrzymanych od dyrektorów szkół i przedszkola. Są tam informacje nt.
organizacji placówek oświatowych, warunków ich funkcjonowania, remontów i napraw
przeprowadzonych w minionym roku szkolnym, zakupionych pomocy i sprzętów dydaktycznych, a także dane dotyczące zatrudnionej kadry, nakładów na szkolenia nauczycieli
oraz poziomu nauczania i osiągnięć uczniów.
Na posiedzenie przybył Wiceprzewodniczący Rady - p.Zygmunt Łysik.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy są uwagi bądź pytania do omówionego
zagadnienia. Żadnych nie zgłoszono.
Ad.3 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, analizując
każdy z załączników. Powiedziała, że projekt zakłada zmniejszenie planowanej łącznej
kwoty dochodów o 34.080 zł. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 274.080 zł, z czego
239.080 zł - w związku z rozstrzygniętymi postępowaniami przetargowymi i rozliczonymi
inwestycjami oraz 35.000 zł - zmniejszenie na wydatki bieżące dot. wynagrodzeń i składek
ZUS w Szkole Podstawowej w Różynach. Jednocześnie zwiększa się planu wydatków
o kwotę 37.120 zł na zakup usług w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach, remont
przystanków, montaż jednej wiaty przystankowej, zakup paliwa w Ochotniczej Straży
Pożarnej, zakup grzejników do oddziału „0” w Żelisławkach, zakupu usług w innych j.s.t.
(refundacja dotacji dla przedszkoli niepublicznych), stypendia dla uczniów oraz zakup
materiałów i usług.
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, Przewodnicząca Rady Gminy
J.Przyłucka zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się - nie było.
Uchwała Nr XXXIX/355/10 została podjęta jednogłośnie.
Na posiedzenie przybył radny - p.Albin Marszałkowski.
2) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, określenia szczegółowości
projektu budżetu oraz określenia wymogów dotyczących uzasadnienia i materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Pani J.Żbikowska wyjaśniła, że dotychczas obowiązująca uchwała nie zawierała
wymogów dotyczących uzasadnienia i materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, co wynika z ustawy o finansach publicznych, stąd konieczność jej zmiany.
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 XXXIX/356/10 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie ustalenia inkasentów w gminie Pszczółki i wynagrodzenia dla inkasentów
z tytułu poboru podatków i opłat stanowiących dochody gminy Pszczółki.
Pani J.Żbikowska powiedziała, że uchwała porządkuje gospodarkę związaną z inkasem. Określa jakie należności można pobierać tą drogą i według jakich zasad. Podkreśliła,
że nie dotyczy to należności wynikających z umów cywilno-prawnych. Zwróciła uwagę na
to, że w Sołectwie Skowarcz nie ma wskazanego inkasenta, ponieważ to uprawnienie
dajemy sołtysom, a wcześniej nie było zgody p.Guszkowskiego na pełnienie tej funkcji.
Radny Z.Łysik zapytał Sołtysa Skowarcza, czy nic się nie zmnieniło i w dalszym ciągu nie
wyraża na to zgody? Przewodnicząca Rady dodała, że możliwość dokonywania wpłat
u sołtysów jest dużym udogodnieniem dla mieszkańców, którzy pracują do późnych godzin
i przez to mają problem z dotarciem do Urzędu Gminy.
Pan J.Guszkowski powiedział, że w sytuacji, gdy w Skowarczu w ogóle nie ma być inkasenta, wyraża zgodę na pełnienie tej funkcji.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała zostanie uzupełniona o dane Pana Sołtysa.
Pani W.Zbroszczyk zapytała, czy sołtysi będą mogli przyjmować wpłaty za wodę i ścieki?
Pani J.Żbikowska odpowiedziała, że niestety nie. Ustawa określa należności, które można
pobierać w drodze inkasa i katalog ten nie zawiera opłat za wodę oraz ścieki. Właśnie te
należności wynikają z umów cywilno-prawnych.
Pani Wójt dodała, że dla nas pobieranie tych opłat przez sołtysów było również dużym
udogodnieniem, ale musimy postępować zgodnie z prawem.
Ponieważ więcej pytań do projektu uchwały nie było, Przewodnicząca Rady Gminy
J.Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały z uzupełnieniem o dane Sołtysa
Sołectwa Skowarcz. 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 XXXIX/357/10 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Rębielcz o przyznanie środków funduszu
sołeckiego na rok 2011.
Pani J.Przyłucka wyjaśniła, że wpłynęło pismo podpisane przez Sołtysa Sołectwa
Rębielcz z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku dotyczącego przeznaczenia środków
funduszu sołeckiego na 2011 rok. Wniosek złożony przez Sołectwo do Pani Wójt został
odrzucony ze względu na niespełnianie wymagań formalnych. Przepisy mówią, że wniosek
uchwala zebranie wiejskie, a nie inny organ, oraz opisują sposób jego sporządzenia - musi
zawierać wskazanie przedsięwzięcia, koszty i uzasadnienie. W złożonym wniosku wpisano
ogólnie budowę świetlicy wiejskiej i na to przeznaczono kwotę 12.155,88 zł. Analiza wniesionego odwołania potwierdziła, iż wniosek nie spełnia wymogów formalnych, w związku
z czym nie można go uwzględnić. Ponieważ formą wypowiedzenia się przez Radę Gminy
jest uchwała, stąd został przygotowany jej projekt.
Pani J.Przyłucka wyraziła ubolewanie z powodu nieobecności Pana Nowomiejskiego,
a tym samym braku możliwości dialogu.
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 XXXIX/358/10 została podjęta jednogłośnie.
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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 K.Wojtaś wyjaśniła, że uchwała w tej sprawie została podjęta w sierpniu br.,
jednak Nadzór Wojewody wniósł zastrzeżenia do kompetencji Wójta w zakresie możliwości
obniżenia wymiaru obowiązkowych godzin zajęć realizowanych przez nauczycieli, którym
powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach. Wskazano, że jest to
uprawnienie Rady Gminy, w związku z czym zapis został usunięty, a liczba obowiązkowych
godzin zmniejszona do ilości obecnie realizowanej przez Panie Dyrektor.
Radny Z.Łysik zapytał ile jest oddziałów w Szkole Podstawowej w Pszczółkach?
Pani K.Wojtaś odpowiedziała, że jest ich 25 plus 3 oddziały „0”.
Radna J.Jakowska zwróciła uwagę na konieczność przepracowania przez dyrektorów
szkół 20 lat „przy tablicy”na minimum 1/2 etatu, aby mogli skorzystać z możliwości
przejścia na wcześniejszą emeryturę. Musimy mieć to na uwadze, by zmniejszając wymiar
czasu pracy nie skrzywdzić dyrektorów.
Radny K.Sądej zwrócił uwagę, że tytuł uchwały wskazuje na tygodniowy obowiązkowy
wymiar. Jeżeli dyrektor chce skorzystać z tego uprawnienia to może, ale nic nie stoi na
przeszkodzie, by realizował większą liczbę godzin. Dodał, że prześledził w internecie
bardzo dużą ilość uchwał innych rad gmin, dotyczących godzin realizowanych przez
dyrektorów małych wiejskich szkół, i stwierdził, że jesteśmy chyba jedyną gminą, w której
dyrektorzy tego typu placówek mają tak duży wymiar godzin. W wielu placówkach
mających od 1 do 3-4 oddziałów, dyrektorzy realizują 12 lub 13 godzin tygodniowo.
Zasugerował, by podjąć uchwałę w takim kształcie jak przedstawiono, ale przyjrzeć się
zagadnieniu dokładniej.
Pani Wójt powiedziała, że nie zgadza się z tezą, że uchwalamy obowiązujący wymiar
godzin, a dyrektor jeśli zechce, może realizować ich więcej. Będą to wówczas godziny
ponadwymiarowe, na które nie mamy pieniędzy. Jeszcze niedawno dyrektorzy małych
szkół udawadniali, że w celu realizacji całego programu nauczania początkowego nauczyciel musi pracować 18 godzin i są one niepodzielne.
Pani H.Grzesiuk powiedziała, że przepisy się zmnieniły i godziny mogą być przydzielone
innemu nauczycielowi.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że dzisiaj tego nie rozstrzygniemy, a ponieważ w trybie
nadzoru nakazano nam zmianę uchwały, musimy to zrobić.
Pani Wójt zapewniła, że spotka się z dyrektorami naszych placówek oświatowych i przedyskutują kwestię ilości realizowanych przez nie godzin. Zostanie to również skonsultowane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i jeśli zajdzie taka potrzeba, zostanie zaproponowana zmiana do uchwały.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej 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 XXXIX/359/10 została podjęta jednogłośnie.
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6) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skowarcz na lata 2010-2017.
Pani Wójt przypomniała, że niedawno były podejmowane uchwały zatwierdzające
Plany Odnowy innych miejscowości naszej gminy. Są one dostosowane do projektów
realizowanych przez poszczególne miejscowości, w Skowarczu jest to zagospodarowanie
centrum wsi.
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 XXXIX/360/10 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat, w trybie przetargowym działek położonych w miejscowości Skowarcz i Pszczółki.
Pan M.Tomaszewski - Podinspektor ds.obrotu nieruchomościami, wyjaśnił, że
wszystkie działki wymienione w projekcie uchwały były dotychczas dzierżawione. Umowy
wygasają pod koniec roku lub na początku przyszłego, stąd wniosek o wyrażenie zgody
na dalszą ich dzierżawę.
Pani Wójt podała nazwiska osób dzierżawiących poszczególne nieruchomości i określiła
ich lokalizację.
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 XXXIX/361/10 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej części niezabudowanej działki nr 76/2,
położonej w miejscowości Pszczółki, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Pan M.Tomaszewski wyjaśnił, że właściciele posesji sąsiadującej z działką nr 76/2
złożyli wniosek o nabycie jej części, ponieważ mają problem w dojazdem do swojej
posesji.
Pani Wójt powiedziała, że teren tej działki przez długi czas był zablokowany przez
Pomorski Zakład Gazownictwa, który zamierzał wybudować tam stację redukcyjną.
Napisaliśmy do nich pismo, czy w dalszym ciągu rezerwują sobie ten teren i dostaliśmy
odpowiedź, że budowa stacji nie dojdzie do skutku, stąd uwalniają nam działkę. Byliśmy
w terenie i został przygotowany wstępny projekt podziału, który zainteresowani mieszkańcy zaakceptowali. Zamierzamy wydzielić teren na dojazd do ich nieruchomości,
a resztę podzielić na dwie małe działki budowlane.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy jest różnica w sposobie wyceny gruntu jeśli przeznacza się go na powiększenie nieruchomości oraz na odrębne działki budowlane.
Pani Wójt odpowiedziała, że to nie ma znaczenia, zmiania się jedynie sposób zbycia. Na
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej grunt sprzedajemy
w formie bezprzetargowej, a projekt kolejnej uchwały mówi o wspomnianych działkach,
które, za zgodą Rady Gminy, sprzedamy w drodze przetargu.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej 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 XXXIX/362/10 została podjęta jednogłośnie.
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9) w sprawie sprzedaży w formie przetargowej części niezabudowanej działki nr 76/2,
położonej w miejscowości Pszczółki.
Pani Wójt powiedziała, że projekt uchwały mówi o wspomnianych działkach, których
powierzchnie wynoszą: 4,75 i 4,30 ara.
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 XXXIX/363/10 została podjęta jednogłośnie.
10) w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Skowarcz (drogi prywatne w osiedlu
mieszkaniowym przy ul.Kwiatowej).
Pani B.Drzewiecka - Inspektor ds.geodezji, wyjaśniła, że są to drogi wewnętrzne,
których mieszkańcy wystąpili z wnioskami o nadanie nazw. Pierwszej drodze proponuje
się nadać nazwę „ul. Dębowa”, ponieważ znajduje się w sądziedztwie ul.Topolowej
i w pobliżu Jodłowej. Kolejnym, przecinającym się ulicom, proponuje się nadanie następujących nazw:
- pierwszej z nich, z początkiem od ul.Kwiatowej - „ul.Hiacyntowa”,
- drugiej, z początkiem od ul.Żuławskiej - „ul.Daliowa”.
Pani Wójt poprosiła o naniesienie poprawki w projekcie uchwały i usunięcie w § 3
błędnie wpisanego dodatkowego oznaczenia: ”§ 1”.
Ponieważ radni nie wnieśli uwag do zaproponowanych nazw, Przewodnicząca Rady
Gminy J.Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały. Obecnych na sesji 15
radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.Wynik głosowania: ZA - 15 radnych,
głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.
Uchwała Nr XXXVII/364/10 została podjęta jednogłośnie.
11) w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pszczółki (drogi prywatne stanowiące
działki nr 318/13 i nr 280/8).
Pani B.Drzewiecka powiedziała, że kolejny projekt uchwały dotyczy nadania nazw
ulicom w Pszczółkach: za torami, w sąsiedztwie Pomorskiej, Bałtyckiej - „ul.Morska” oraz
na osiedlu Przy Wiatraku - „ul. Ks. Jerzego Popiełuszki”. O takie nazwy wnioskują
mieszkańcy, którzy posiadają tam nieruchomości.
Do zaproponowanych nazw radni nie wnieśli żadnych uwag. 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/365/10 została podjęta jednogłośnie.
Ad.4 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. wykonaliśmy dokumentację projektową na przebudowę dróg Różyny-KleszczewkoUlkowy. Kosztorys na realizację tej inwestycji opiewa na kwotę 12 mln zł. Ponieważ
dofinansowanie od Wojewody Pomorskiego wynosi do 50% wartości inwestycji, jednak nie
więcej niż 3 mln. zł, więc przebudowę zamierzamy etapować. Etapem I będzie odcinek od
drogi krajowej nr 1 do końca Kleszczewka.
2. przełożyliśmy ulicę E.Orzeszkowej w Pszczółkach,
3. trwają prace przy modernizacji drogi Pszczółki-Kolnik,
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4. wyremontowaliśmy część ulicy Kwiatowej w Skowarczu,
5. w Różynach wykonaliśmy równanie ul.Młyńskiej i przełożyliśmy wodociąg w ul.
Kościelnej,
6. wykonaliśmy oświetlenie ścieżki od ul.Mickiewicza w Pszczółkach do przystanku
autobusowego przy drodze krajowej nr 1,
7. trwa remont świetlicy wiejskiej w Kleszczewku i budowa boisk w Różynach.
8. rozstrzygnęliśmy przetarg na remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skowarczu,
9. jesteśmy po przetargu na zakup i dostawę paliwa energetycznego do szkół i budynków
komunalnych,
10. zakończyliśmy remont oczyszczalni ścieków w Pszczółkach,
11. na końcu ulicy Jana Pawła II ustawiliśmy kamień upamiętniający tę postać i chcielibyśmy zagospodarować cały wał. Był pomysł na wieżę widokową, ale teraz planujemy
wykonać wejścia schodkami i przygotować miejsca do gry dla dzieci - m.in. warcaby,
szachy, ścianę wspinaczkową, natomiast od drogi krajowej nr 1 - herb Pszczółek.
Pani Wójt poinformowała, że zaczyna blokować wydatki, w związku z czym wstrzymuje
się z zakupem witaczy. Do budżetu wprowadzona jednak została kwota 11.000 zł na
budowę przystanku autobusowgo. Materiał, z którego ma być wykonany to specjalny
rodzaj pleksy, bardzo trwały. Chcemy zrobić doświadczenie i ustawić jeden, a jeśli
sprawdzi się - wymienić pozostałe.
Ad.5 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 wpływają liczne
propozycje, w jaki sposób pożegnać radnych kończącej się kadencji, jak kontaktować się
z mieszkańcami, a także propozycje prowadzenia formum dla przyszłych radnych.
Wszystkie te materiały znajdują się w Kancelarii Rady Gminy.
Ad.6 Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych za 2009 r.
Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka przypomniała, że ustawa o samorządzie
gminnnym nakłada obowiązek przekazania informacji o analizie złożonych za 2009 rok
oświadczeń majątkowych.
Pani Wójt odczytała treść informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych, złożonych
przez pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych. Wszystkie 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. Wszystkie oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie.
Ad.7 Wolne wnioski i informacje
Pan J.Guszkowski zapytał, kiedy rozpoczną się prace przy budowie wiaduktu w Skowarczu?
Pani Wójt odpowiedziała, że plac budowy został przekazany i prace powinny już trwać.
Poinformowała, że mamy problemy na przejazdach kolejowych, gdzie teren jest tak
wyprofilowany, iż utrudnia przejazd samochodów, zwłaszcza autobusów szkolnych. W tej
sprawie zostało wystosowane pismo do dyrekcji kolei, a równolegle na bieżąco prowadzone są rozmowy.
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Radna H.Grzesiuk złożyła prośbę od mieszkańców ul.Łąkowej, by dla bezpieczeństwa
przechodniów zamontować na tej ulicy progi spowalniające.
Pani M.Brzeska powiedziała, że firma SKANSKA dokonuje rekultywacji terenu żwirowni,
a przy drodze do Ostrowitego jest wielka pryzma ziemi, która powoduje powstawanie
podczas deszczu kałuży, uniemożliwiającej pieszym przejście. Również droga z Ostrowitego do Skowarcza jest w fatalnym stanie.
Radny K.Sądej zgłosił 3 sprawy:
1. chodnik przy ul.Lipowej, z Pszczółek do Rębielcza zarasta chwastami i prosi o interwencję w Starostwie Powiatowym, które jest jego właścicielem,
2. w ostatnią sobotę, w godzinach 10 - 11:15, ustawił się przy Szkole Podstawowej
w Skowarczu i obserwował przejeżdżające pojazy. W tym czasie na czerwonym świetle
w kierunku Tczewa przejechało 11 pojazdów, w tym autobus „3” i samochód firmy NOBAS.
Stwierdził, że wskazanym byłoby zamontowanie fotoradaru,
3. zapytał, gdzie można nabyć herb Pszczółek, ponieważ takie pytania zadaje młodzież
gimnazjalna. Dodał, że uczniowie wyjeżdżają w różne miejsca kraju i chcieliby je mieć. To
doskonała forma promocji.
Pani Wójt odpowiedziała, że herby były rozdawane podczas uroczystości 20-lecia
samorządu.
Radny B.Misiak zapytał do kogo należy dzwonić, kiedy następuje dewastacja przystanku
autobusowego?
Pani Wójt odpowiedziała, że wszelki akty wandalizmu należy zgłaszać na policję.
Ad.15 Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka podziękowała wszystkim za udział w sesji
Rady Gminy i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady XXXIX sesji Rady Gminy
Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz. 18:40.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka
PRZEWODNICZĄCA RADY
/-/ Jolanta Przyłucka
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