PROTOKÓŁ Nr III/10
III sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 27 grudnia 2010 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
III sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu
Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczył p.Roman Klamann - Przewodniczący
Rady Gminy przy udziale Wiceprzewodniczących - p.K.Sądeja 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) wręczenie zaświadczenia o wyborze radnej U.Narożnik,
4) prezentacja radnej - własna krótka charakterystyka,
5) ślubowanie radnej U.Narożnik,
6) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,
7) przyjęcie protokołów I i II sesji,
8) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
9) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Pszczółki - referuje p.R.Klamann - Przewodniczący Rady Gminy Pszczółki,
2) w sprawie zmiany uchwały nr I/5/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 1 grudnia 2010 r. w
sprawie składu osobowego Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki
- referuje p.R.Klamann,
3) w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rozwoju
Gminy Rady Gminy Pszczółki - referuje p.R.Klamann,
4) w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki
Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki - referuje p.R.Klamann,
5) zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2010 rok - referuje p.J.Żbikowska - Skarbnik
Gminy,
6) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pszczółki - referuje p.R.Klamann
7) w sprawie zmiany uchwały XXII/247/05 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 czerwca
2005 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych radnych Gminy Pszczółki - referuje p.R.Klamann,
8) w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Stwórzmy wieś od nowa - tworzenie produktów
lokalnych wsi tematycznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego - referuje p.O.Laskowska - Główny Specjalista ds. Zarządzania Projektami
i Promocji Gminy,
9) w sprawie szczególnych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania terminów spłat
oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminnych
jednostek organizacyjnych oraz wskazania organów do tego uprawnionych - referuje
p.J.Żbikowska,
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10) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata
2011-2017 - referuje p.J.Żbikowska,
11) w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2011 rok - referuje p.J.Żbikowska,
12) w sprawie zmiany uchwały nr XL/373/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczółki” - referuje p.K.Wojtaś Podinspektor ds. oświaty i wychowania,
13) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Pszczółki na 2011 rok - referuje p.B.Nowakowska - Kierownik
GOPS,
14) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Pszczółki na 2011 rok - referuje p.B.Nowakowska,
15) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu - droga prywatna stanowiąca działki nr
332/16 i 333/3 - referuje p.B.Drzewiecka.
3. Informacja Wójta Gminy o jego pracach w okresie między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady Gminy.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad 1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
III sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami: „Otwieram
III sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitał radnych, Wójta Gminy, Zastępcę Wójta,
Skarbnika, Sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził obecność 15
radnych - wszyscy obecni, tym samym sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania
uchwał. Lista obecności radnych - w załączeniu.
W sesji uczestniczyło także 8 sołtysów - lista obecności w załączeniu.
3) wręczenie zaświadczenia o wyborze radnej U.Narożnik
Pani Anna Jusyn-Dera - Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, złożyła Pani
Urszuli Narożnik gratulacje i wręczyła zaświadczenie o wyborze na radną Rady Gminy
Pszczółki.
4) prezentacja radnej - własna krótka charakterystyka
Pani Narożnik zaprezentowała swoją osobę. Powiedziała, że od 21 lat jest mieszkanką Skowarcza. Razem z mężem prowadzi gospodarstwo rolne, specjalizujące się w
produkcji roślinnej, głównie ziemniaka jadalnego. Ma 3 dzieci.
5) ślubowanie radnej U.Narożnik
Przewodniczący Rady Gminy p.R.Klamann powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Ponieważ Pani U.Narożnik nie była obecna na sesji w dniu 1 grudnia 2010 r., więc
jej ślubowanie odbędzie się w dniu dzisiejszym. Przewodniczący Rady poprosił, aby
wszyscy powstali z miejsc i odczytał tekst roty ślubowania:
„Wierny Konsytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców”.
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Po jej odczytaniu radna U.Narożnik wypowiedziała słowo: „ślubuję” i dodała: „Tak mi
dopomóż Bóg”.
6) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann powiedział, że porządek obrad znajduje
się w materiałach na sesję, które otrzymali wszyscy radni. Zgłosił poprawkę polegającą na
tym, że punkty 10 i 11 poprzedzi odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie, odpowiednio: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20112017 i budżetu Gminy Pszczółki na 2011 rok. Zapytał, czy ktoś ma uwagi do zaproponowanej zmiany? Ponieważ żadnych nie zgłoszono, zarządził głosowanie nad zaproponowaną poprawką. Obecnych 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów
przeciw i wstrzymujących się nie było. Poprawka została przyjęta.
Następnie zarządził głosowanie nad porządkiem obrad wraz z przegłosowaną
poprawką. Ustawowy skład Rady - 15 radnych, obecnych - 15 radnych. Za przyjęciem
porządku - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad
został przyjęty jednogłośnie.
7) przyjęcie protokołów I i II sesji
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann powiedział, że protokoły I i II sesji były
wyłożone do wglądu w kancelarii Rady Gminy. Ponieważ radni nie wnieśli do nich żadnych
poprawek, protokoły nr I/10 i II/10 zostają zatwierdzone przy braku sprzeciwu.
8) interpelacje radnych i zapytania sołtysów
9) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Radna K.Cieślewicz przekazała prośbę pracowników Ośrodka Zdrowia w Pszczółkach
o odśnieżenie terenu wokół obiektu.
Pani Wójt odpowiedziała, że prośba ta powinna być skierowana do dyrekcji Ośrodka.
Radny S.Struzik zapytał dlaczego dekoracje świąteczne, które w ubiegłym roku były
zainstalowane na słupach w każdej miejscowości naszej gminy, nie są obecnie powieszone?
Pani Wójt odpowiedziała, że uległy one uszkodzeniu i oddaliśmy je do naprawy, ale koszt
okazał się tak wysoki, że nie opłaciło się tego robić. Od przyszłego roku takie dekoracje
zamierzamy wypożyczać i wówczas nie będziemy się martwić o konserwację oraz przechowywanie, które jest bardzo kłopotliwe.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Pszczółki.
Przewodniczący Rady p.R.Klamann powiedział, że zgodnie ze Statutem Gminy
Pszczółki, Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Gminy. Na
posiedzeniu Komisji w dniu 1 grudnia 2010 r. ustalono, że funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji będzie pełniła p.Katarzyna Cieślewicz. Podjęciem niniejszej uchwały
zatwierdzimy ten wybór.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził 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 III/7/10 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany uchwały nr I/5/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 1 grudnia 2010 r. w
sprawie składu osobowego Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy
Pszczółki.
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Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że w dniu 1 grudnia br. nastąpiło złożenie
ślubowania przez nowo wybranych radnych Gminy Pszczółki i powołanie składów stałych
Komisji Rady. Ze względu na nieobecność radnej U.Narożnik, nie została ona powołana
do żadnej z nich. Ponieważ obecnie jest po ślubowaniu i zadeklarowała gotowość pracy
w Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki, zostaje uzupełniony
skład tej Komisji o osobę p.Narożnik.
W związku z tym, że do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady
Gminy R.Klamann zarządził 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 III/8/10 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rozwoju
Gminy Rady Gminy Pszczółki.
Przewodniczący Rady p.R.Klamann powiedział, że zgodnie ze Statutem Gminy
Pszczółki, pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca, wybrany
przez jej członków. Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej w dniu 1 grudnia 2010 r.
przeprowadzono głosowanie dotyczące wyboru Przewodniczącego Komisji. Do pełnienia
tej funkcji jednogłośnie wybrano radną H.Grzesiuk. Podjęciem niniejszej uchwały zatwierdzimy ten wybór.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził 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 III/9/10 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki
Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki.
Przewodniczący Rady p.R.Klamann powiedział, że jest to analogiczna sytuacja jak
przy poprzedniej uchwale. Na posiedzeniu Komisji Oświaty w dniu 1 grudnia 2010 r.
przeprowadzono głosowanie dotyczące wyboru Przewodniczącego Komisji. Do pełnienia
tej funkcji jednogłośnie wybrano radną H.Grzesiuk. Niniejszą uchwałą zatwierdzimy ten
wybór.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził 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 III/10/10 została podjęta jednogłośnie.
5) zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2010 rok.
Projekt uchwały szczegółowo omówiła p.J.Żbikowska - Skarbnik Gminy, analizując
każdy z załączników. Powiedziała, że jest to ostatnia zmiana budżetu w bieżącym roku.
Projekt zakłada zmniejszenie ogólnej kwoty planu dochodów o 496.427 zł, na co składają
się: zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 6.705 zł i zmniejszenie wpływów z tytułu
sprzedaży składników majątkowych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz
dochodów na zadania realizowane z udziałem środków UE, w związku z podpisaniem
aneksów do umów na dofinansowanie budowy świetlicy w Żelisławkach oraz modernizacji
świetlicy w Kleszczewku. Na 2011 rok zostały przeniesione wpływy z tytułu dofinansowania zadania dotyczącego zagospodarowania placu rekreacyjno-sportowego w Różynach.
Plan wydatków został zmniejszony się o kwotę 496.427 zł, na co składają się zmniejszenia
planu na zadania inwestycyjne dotyczące budowy świetklicy w Żelisławkach, modernizacji
świetlicy wiejskiej w Kleszczewku oraz zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego
w Różynach. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na odśnieżanie dróg gminnych
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o kwotę 40.000 zł, odsetki od płatności UE o kwotę 3.000 zł oraz wynagrodzenia w przedszkolu o kwotę 5.000 zł.
Radna H.Grzesiuk zapytała, czy po zwiększeniu kwota przeznaczona na odśnieżanie dróg
gminnych będzie wystarczającą?
Pani Wójt odpowiedziała, że mamy podpisaną umowę z firmą WEMA na kwotę 32.000 zł,
a przygotowujemy aneks zwiększający jej wartość do 65.000 zł. Na dzień dzisiejszy, na
odśnieżanie dróg wydaliśmy ponad 40.000 zł.
Ponieważ więcej pytań do projektu uchwały nie było, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził 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 III/11/10 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pszczółki.
Pan R.Klamann powiedział, że rozpoczęła się nowa kadencja Wójta, w związku
z czym należy określić wysokość wynagrodzenia. Projekt uchwały zakłada utrzymanie
składników wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, przeciw - 1 radny, wstrzymujących się - nie było.
Uchwała Nr III/12/10 została podjęta.
7) w sprawie zmiany uchwały XXII/247/05 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 czerwca
2005 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych radnych Gminy Pszczółki.
Przewodniczący Rady powiedział, że w 2005 r. została podjęta uchwała, w której
ustalono stawki diet dla radnych Rady Gminy Pszczółki. Wiceprzewodniczącym Rady
Gminy została ustalona taka sama wysokość diety, jak pozostałym członkom Rady.
Przypomniał, że w dniu 16 grudnia 2010 r. podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady
Gminy Pszczółki został złożony i przegłosowany wniosek o podwyższenie wysokości diet
Wiceprzewodniczących Rady do poziomu Przewodniczących Komisji stałych, dlatego
został przygotowany projekt uchwały. Zgłosił też autopoprawkę: w § 3 należy zmienić
błędnie wpisany rok obowiązywania zmiany z „2010” na prawidłowy „2011”.
Radny B.Misiak zgłosił propozycję podwyższenia diet wszystkim radnym o kwotę
100,00 zł.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad złożoną propozycją. Obecnych 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 4 radnych, przeciw - 8 radnych, wstrzymało się - 3
radnych. Wniosek został odrzucony.
Następnie p.R.Klamann zarządził głosowanie nad projektem uchwały w przygotowanej
wersji. Obecnych - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, przeciw - nie było,
wstrzymało się 4 radnych.
Uchwała Nr III/13/10 została podjęta.
8) w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Stwórzmy wieś od nowa - tworzenie produktów
lokalnych wsi tematycznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Projekt uchwały omówiła p.O.Laskowska - Główny Specjalista ds. Zarządzania Projektami i Promocji Gminy. Powiedziała, że otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 50.000 zł
z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu, którego celem jest
zwiększenie aktywności kobiet z terenu Gminy Pszczółki. Adresowane jest przede
wszystkim do pań pracujących w gospodarstwach rolnych oraz kobiet bezrobotnych.
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W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie warsztatów dla 2 grup liczących po 10
osób, które będą się skupiać na temacie: róże - w Różynach i miód - w Skowarczu.
Zajęcia będą obejmowały warsztaty twórcze, kulinarne, dekoracji oraz przedsiębiorczości
i marketingu produktów lokalnych. Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia do
maja 2011 r., w świetlicach w Skowarczu i w Różynach.
Radny M.Urbanek zapytał jaka jest wysokość wkładu własnego gminy?
Pani Wójt odpowiedziała, że projekt w całości jest finansowany ze środków unijnych.
Radna H.Grzesiuk zapytała, w jaki sposób zostanie przeprowadzony nabór kobiet do
udziału w projekcie?
Pani O.Laskowska powiedziała, że informacje zostaną umieszczone na tablicach
ogłoszeń, w internecie oraz odczytane w kościołach naszej gminy.
Pani Wójt dodała, że przez ten projekt chcemy, aby każda miejscowość wypracowała swój
produkt. Jeśli będzie duże zainteresowanie, będziemy pisać nowe projekty i akcję rozszerzać.
Radny K.Sądej zapytał, czy program ten jest adresowany tylko do kobiet?
Pani O.Laskowska odpowiedziała, że niestety tak.
Ponieważ więcej pytań do projektu uchwały nie było, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził 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 III/14/10 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie szczególnych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania terminów spłat
oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminnych
jednostek organizacyjnych oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Pani J.Żbikowska wyjaśniła, że w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych,
Rada Gminy określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w zakresie
należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.
Radny K.Sądej poprosił o wyjaśnienie zapisu § 4 pkt 2: „ważny interes dłużnika”. Kto
określa ten interes?
Pani J.Żbikowska odpowiedziała, że ustawa tego nie precyzuje. W praktyce określa to
Wójt.
Pani Wójt powiedziała, że do każdego przypadku podchodzi się indywidualnie. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej opiniuje wniosek, czasami również sołtys i dopiero
podejmowana jest decyzja.
Radny K.Sądej stwierdził, że nierzadko są to sprawy bardzo osobiste i ludzie nie chcą się
uzewnętrzniać.
Pani H.Brejwo powiedziała, że w takich sytuacjach dłużnicy przychodzą bezpośrednio do
Wójta. Pewne kwestie sytuacji rodzinnej czy materialnej dopowiada GOPS i sprawdzamy
prawdziwość danych. Kiedy nie wszystko jest jasne, wyrażamy zgodę na częściowe
umorzenie należności.
Radny K.Sądej zapytał o łączną kwotę umorzeń w tym roku.
Pani Wójt odpowiedziała, że to około 5.000 zł i były to sytuacje związane z pożarem,
zalaniem na skutek opadów deszczu i zgonem małżonka.
Ponieważ więcej pytań do projektu uchwały nie było, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził 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 III/15/10 została podjęta jednogłośnie.
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10) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata
2011-2017.
Zgodnie z wprowadzoną do porządu obrad zmianą, p.J.Żbikowska odczytała treść
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pszczółki na lata 2011-2017. Skład orzekający RIO pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały w tej sprawie. Zwrócono jedynie uwagę, iż w załączniku nr 1, w wydatkach
bieżących związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t., ujęta kwota winna stanowić
sumę wydatków rozdz.75022 i 75023.
Pani Żbikowska wyjaśniła, iż podczas szkoleń w różny sposób interpretowano, jak
należy ująć te wydatki. Obecnie RIO zajęła jednoznaczne stanowisko.
Następnie Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Powiedziała, że zgodnie z ustawą
o finansach publicznych, przed uchwaleniem budżetu organ stanowiący j.s.t. podejmuje
uchwałę w sprawie WPF. Swoim zakresem dokument ten obejmuje rok budżetowy oraz co
najmniej kolejne trzy lata, jednak nie krócej niż okres realizacji zaplanowanych
przedsięwzięć oraz okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. W
przypadku naszej gminy jest to okres do 2017 roku. Pani Żbikowska stwierdziła, że w
stosunku do projektu uchwały przyjętej Zarządzeniem nr 56/10 Wójta Gminy Pszczółki z 9
listopada 2010 r., zostały wprowadzone autopoprawki Wójta. Na 2011 rok m.in. wprowadzono projekty „Lepszy Urząd. Etap I - Aplikacja samorządowa”, „Stwórzmy wieś od
nowa - tworzenie produktów lokalnych wsi tematycznych”, zagospodarowanie placu
rekreacyjno-sportowego w Różynach i zagospodarowanie placu przy ul.Kościelnej w
Pszczółkach. Uwzględniono zmianę kwoty ogólnej dochodów, wydatków i przychodów.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, przeciw - nie było, wstrzymał się
1 radny.
Uchwała Nr III/16/10 została podjęta.
11) w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2011 rok.
Pani J.Żbikowska odczytała treść opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
uchwały budżetowej na 2011 rok. Skład orzekający RIO stwierdził, że projekt uchwały
został sporządzony zgodnie z prawem, a objaśnienia uzasadniają i wyjaśniają przyjęte
w nim wielkości. Zwrócono jedynie uwagę, iż w dziale 900 - Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska nie zaplanowano wydatków w rozdziale 90002 - Gospodarka
odpadami.
Następnie Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Powiedziała, że uwaga wskazana
przez RIO została uwzględniona w przekazanych radnym materiałach. W stosunku do
projektu uchwały przyjętej Zarządzeniem nr 57/10 Wójta Gminy Pszczółki z 9 listopada
2010 r., zostały wprowadzone autopoprawki Wójta. Dokonano zwiększenia środków po
stronie dochodów na kwotę 361.016 zł oraz po stronie wydatków - na kwotę 556.886 zł.
Źródłem pokrycia różnicy są dodatkowe wolne środki, które planuje się zwiększyć. Na
2011 rok wprowadzono m.in. projekty „Lepszy Urząd. Etap I - Aplikacja samorządowa”,
„Stwórzmy wieś od nowa - tworzenie produktów lokalnych wsi tematycznych”, zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach i zagospodarowanie placu przy
ul.Kościelnej w Pszczółkach. Dokonano drobnych korekt - przesunięć środków w planach
finansowych jednostek organizacyjnych, na wniosek ich kierowników.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, przeciw - nie było, wstrzymał się
1 radny.
Uchwała Nr III/17/10 została podjęta.
7

12) w sprawie zmiany uchwały nr XL/373/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczółki”.
Pani Wójt powiedziała, że Wydział Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócił uwagę, iż został zniesiony obowiązek zasięgania opinii dyrektora szkoły
w kwestii przyznawania uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
W związku z tym zaszła konieczność zmiany treści uchwały w tym zakresie.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził 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 III/18/10 została podjęta jednogłośnie.
13) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Pszczółki na 2011 rok.
Projekt uchwały omówiła p.Iwona Rak - Inspektor ds. profilaktyki środowiskowej. Na
wstępie poprosiła o naniesienie poprawki w tym oraz następnym projekcie uchwały, gdzie
w sformułowaniu „RADA GMINY PSZCZÓŁKI uchwala, co następuje” brakuje słowa
„uchwala”. Powiedziała, że samorząd gminy jest zobowiązany do prowadzenia działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na swoim terenie
oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Realizacja tych zadań jest
prowadzona w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, który Rada Gminy jest zobowiązywana uchwalać każdego roku. Ponieważ
każdy z radnych otrzymał Program w materiałach, nie analizowała jego szczegółów,
natomiast zapytała, czy są jakieś kwestie do wyjaśnienia?
Ponieważ nie było żadnych pytań, Przewodniczący Rady R.Klamann zarządził
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 III/19/10 została podjęta jednogłośnie.
14) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Pszczółki na 2011 rok - referuje p.B.Nowakowska,
Pani I.Rak powiedziała, że zgodnie z przepisami, samorząd gminy realizuje także
zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Robi to w oparciu o Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który Rada Gminy jest zobowiązywana uchwalać każdego roku. Ponieważ Program znajduje się w przekazanych radnym
materiałach, zapytała, czy są jakieś kwestie do wyjaśnienia?
Radny Z.Łysik zapytał, czy mamy na naszym terenie narkomanów?
Pani Wójt odpowiedziała, że mamy jedną osobę poddaną leczeniu. Pojawiają się także
dealerzy i w tym zakresie współpracujemy z Policją.
Radny M.Urbanek zapytał, czy ten program pomógł komuś wyjść z nałogu?
Pani Wójt odpowiedziała, że jest to program profilaktyczny oraz pomocowy dla rodzin
mających problem z osobami uzależnionymi. Aby pomóc narkomanowi czy alkoholikowi,
konieczne jest leczenie w zakładzie zamkniętym.
Pan J.Guszkowski - Sołtys Skowarcza zapytał, kto finansuje pobyt osoby uzależnionej na
leczeniu w ośrodku?
Pani Wójt odpowiedziała, że koszty leczenia pokrywane są z ubezpieczenia danej osoby.
Ponieważ więcej pytań nie było, Przewodniczący Rady R.Klamann zarządził
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 III/20/10 została podjęta jednogłośnie.
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15) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu - droga prywatna stanowiąca działki nr
332/16 i 333/3.
Pani Wójt powiedziała, że droga, której chcemy nadać nazwę znajduje się na terenie
osiedla mieszkaniowego w Skowarczu za torami. W sąsiedztwie znajdują się ulice, których
nazwy wiążą się z ziołami. Chcemy utrzymać się w tym nazewnictwie i proponujemy
nazwę „ul.Tymiankowa”.
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, Przewodniczący Rady R.Klamann
zarządził 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 III/21/10 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Informacja Wójta Gminy o jego pracach w okresie między sesjami.
Pani Wójt przekazała informacje na temat zadań zrealizowanych w okresie od ostatniej
sesji Rady Gminy. Między innnymi powiedziała, że:
1. jesteśmy po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg
osiedlowych na terenie Gminy Pszczółki,
2. przed Świętami Bożega Narodzenia odbyła się kontrola instytucji zarządzającej dot.
projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. Czekamy na kolejne kontrole, by
rozliczyć programy i otrzymać zwrot środków.
3. złożyliśmy wniosek o płatność za budowę i wyposażenia świetlicy w Żelisławkach,
4. zakończyliśmy budowę kompleksu sportowego „ORLIK” w Różynach. Jego otwarcie
planujemy na wiosnę 2011 roku.
5. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach PROW przebudowy Oczyszczalni
Ścieków w Pszczółkach,
6. przesunęliśmy na przyszły rok realizację szkoleń w ramach projektu „Lepszy Urząd”,
7. w Urzędzie Gminy wyłożono ankiety dot. badania zadowolenia klienta z poziomu
świadczonych usług w naszym Urzędzie,
8. zakończyliśmy modernizację budynku świetlicy w Kleszczewku, przygotowywany jest
wniosek o płatność,
9. ze względu na warunki pogodowe przesunęliśmy na przyszły rok zakończenie robót
związanych z zagospodarowaniem placu rekreacyjno-sportowego w Różynach,
10. zakończyliśmy realizację zagospodarowania placu w centrum wsi Ostrowite,
11. złożyliśmy dokumenty i czekamy na weryfikację formalną wniosków o przebudowę
budynku komunalnego w Pszczółkach na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz budowę
fontanny w centrum wsi Skowarcz,
12. rozliczyliśmy dotację przyznaną Parafii Rzymskokatolickiej w Różynach,
13. w świetlicy wiejskiej w Żelisławkach odbyły się Andrzejki dla dzieci z terenu naszej
gminy,
14. dniu 27 listopada br. w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach odbył się V Turniej
Tańca Sportowego.
Ad.4 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy p.R.Klamann powiedział, że od 1 stycznia 2011 r.
w każdą środę będzie pełnił dyżur w Urzędzie Gminy. Godziny zostaną podane na tablicy
ogłoszeń i stronie internetowej. Do tej pory osobom, które potrzebowały kontaktu z jego
osobą był udostępniany numer telefonu.
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Przekazał kilka uwag organizacyjnych, prosząc aby radni zgłaszali i usprawiedliwiali
nieobecności na sesji u Przewodniczącego Rady lub w kancelarii Rady Gminy na 2 dni
przed posiedzeniem. Poprosił również, aby sprawy i wnioski dotyczące rozwoju gminy
zgłaszać oraz przedyskutowywać na posiedzeniach Komisji. Do Pani Wójt należy zgłaszać
sprawy pilne oraz awarie, natomiast nie przychodzić ze wszystkimi problemami.
Ad.5 Wolne wnioski i informacje
Pani Wójt pogratulowała Przewodniczącemu Rady sprawnego poprowadzenia sesji.
Stwierdziła, że nie chciałaby się odizolowywać od radnych, poprosiła, by spraw prywatnych nie załatwiać drogą „wyjątkową”, natomiast zgłaszać różne problemy, uwagi
i sugestie, bo jest to absolutnie potrzebne. Przypomniała radnym i sołtysom o obowiązku
spotykania się z mieszkańcami, poprosiła o aktywność w swoich miejscowościach.
Pani Brejwo powiedziała, że mamy okres zimy i są utrudnienia typowe dla tej pory roku.
Jesteśmy w takiej sytuacji, że „otulają” nas drogi powiatowe, za które nie odpowiadamy.
Ze swojej strony robimy co możemy, pługi cały czas jeżdżą po drogach gminnych
i odśnieżąją je. Nadmiar śniegu próbujemy wywozić na żwirownię do Skowarcza. Jednak
również mieszkańcy mają obowiązek utrzymania w należytym stanie terenu na wysokości
swoich posesji. Tymczasem zaczyna padać śnieg i mieszkańcy natychmiast alarmują
o odśnieżanie. Na terenie gminy znajdują się również drogi prywatne, których właściciele
muszą zorganizować odśnieżanie we własnym zakresie. Zobowiązaliśmy się, że w wyjątkowych sytuacjach pomożemy im.
Pan.S.Piskorz powiedział, że również pomaga mieszkańcom Różyn w odśnieżeniu ich
prywatnych dróg. Przy okazji poprosił, aby w planie remontu dróg gminnych na 2011 rok
ująć przedłużenie ulicy Polnej w Kleszczewku i wyjazd na ulicę Pomorską. Zwrócił też
uwagę na problem związany z remontowanym przejazdem przez tory kolejowe w
Różynach. Przejazd zgodnie z projektem ma mieć 4 m szerokości, a w rzeczywistości ma
3,5 m. Wiadukt jest tak ukształtowany, że po oddaniu do użytkowania będzie problem
z mijaniem się pojazdów.
Pani Wójt odpowiedziała, że współpraca z PKP jest wyjątkowo trudna. Korespondencja
krąży w obie strony i jest jej spore archiwum. Odczytała treść ostatniego pisma skierowanego do Dyrektora projektu modernizacji linii kolejowej na odcinku Warszawa-Gdynia,
które zawiera prośbę o spowodowanie szczegółowego nadzoru i kontroli wykonywanych
robót. Został w nim opisany niepokojący nas przebieg prac oraz widoczne i odczuwalne
już skutki. Pismo to zostało przesłane do wiadomości do Ministra Infrastruktury, posłów
ziemi gdańskiej, nalczelnego projektanta, Biura Inżyniera Projektu oraz Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Pan J.Guszkowski poprosił, aby odśnieżąjąc ulicę Łąkową w Skowarczu, co jakiś czas
robić „mijanki”. Zapytał, czy gmina ma możliwość podpisania umów z rolnikami, z których
znaczna część posiada ciężki sprzęt, umożliwiający odśnieżanie?
Pani Wójt odpowiedziała, że możemy to zrobić, ale wtedy rezygnujemy z usług Wykonawcy lub ograniczamy je do niektórych miejscowości. W sytuacji podpisania umów
z rolnikami konieczne byłoby ustalenie osób, które by nad tym panowały i kontrolowały,
aby nie opróżnić budżetu gminy.
Radny K.Sądej powiedział, że narzekamy na utrudnienia związane z opadami śniegu, ale
jest spora grupa osób, które na niego czekały - to nasze dzieci. Przy przedszkolu jest
górka, z której można wspaniale zjeżdżać i ciągle jest tam gwarno. Poprosił, aby rozejrzeć
się po terenie gminnym i może w okresie letnim podwyższyć któreś wzniesienie lub
odpowiednio ukierunkować, by było bezpieczne w użytkowaniu w czasie zimy. Dodał, że to
inwestycja nie wymagająca konserwacji, a chodzi tylko o pomoc najmłodszym
mieszkańcom.
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Ad.6 Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji.
W związku z nadchodzącym Nowym Rokiem złożył wszystkim najlepsze życzenia
i zamknął obrady słowami: ”Zamykam obrady III sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz. 12:40.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka
PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Roman Klamann
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