PROTOKÓŁ Nr IV/11
IV sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 9 marca 2011 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
IV sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 14:00 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) zatwierdzenie porządku obrad,
4) przyjęcie protokołu III sesji,
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Wręczenie medali „Za zasługi dla obronności kraju”
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20112017- referuje p.J.Żbikowska - Skarbnik Gminy,
2) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2011 rok - referuje p.J.Żbikowska,
3) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pszczółki środków
stanowiących fundusz sołecki - referuje p.J.Żbikowska,
4) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/357/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 października 2010 r. 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,
5) w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki na
2011 rok - referuje p.Janina Jakowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
6) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Pszczółki z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok referuje p.E.Grabowska - Inspektor ds.kultury i sportu,
7) w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
- referuje p.B.Nowakowska - Kierownik GOPS,
8) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pszczółki do zawierania porozumień z innymi
gminami, dotyczących powierzania i przyjmowania do wykonania zadań publicznych
z zakresu pomocy społecznej - referuje p.B.Nowakowska,
9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Pszczółki - referuje p.A.Rogińska -Podins.
ds.budownictwa i inwestycji,
10) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
fragmentów wsi Kolnik, Rębielcz, Pszczółki, Skowarcz, Różyny, Ulkowy i Kleszczewko
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w Gminie Pszczółki dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Prob 8,4 Mpa
Włocławek-Gdynia wraz ze strefą ochronną i urządzeniami towarzyszącymi - fragmentu
przebiegającego przez teren gminy Pszczółki w województwie pomorskim - referuje
p.A.Rogińska,
11) w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego,
działek nr 222/6, 222/14 i 222/16, położonych w Pszczółkach - referuje p.M.Tomaszewski Podinsp. ds. nieruchomości i gospodarki komunalnej.
4. Informacja Wójta Gminy o jego pracach w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego 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
IV sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami: „Otwieram
IV sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitał radnych, Panią Wójt, Sekretarza Gminy,
Skarbnika, Sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy. Szczególnie serdecznie przywitał
nowo wybranych Sołtysów, pogratulował im i poprosił, aby przedstawili się Radzie Gminy.
Zwrócił się również do radnych, by każdy krótko przedstawił swoją osobę.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził obecność 14
radnych - jeden nieobecny usprawiedliwiony (B.Misiak), tym samym sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał. Lista obecności radnych - w załączeniu.
W sesji uczestniczyło także 9 sołtysów - lista obecności w załączeniu.
3) 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 po pkt.3 porządku obrad wprowadza się pkt 4 o treści:
4. Plan pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki na 2011 rok
- referuje p.H.Grzesiuk - Przewodnicząca Komisji
oraz pkt 5 o treści:
5. Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy
Pszczółki na 2011 rok - referuje p.H.Ostrowska - Przewodnicząca Komisji
Dotychczasowe punkty od 4 do 7 porządku otrzymują odpowiednio numerację od 6 do 9.
Zapytał, czy ktoś ma uwagi do zaproponowanej zmiany? Ponieważ żadnych nie zgłoszono, zarządził głosowanie nad zaproponowaną poprawką. Obecnych 14 radnych. Wynik
głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Poprawka
została przyjęta jednogłośnie. Następnie zarządził głosowanie nad porządkiem obrad wraz
z przegłosowaną poprawką. Ustawowy skład Rady - 15 radnych, obecnych - 14 radnych.
Za przyjęciem porządku - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołu III sesji
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann powiedział, że protokół III sesji był wyłożony
do wglądu w kancelarii Rady Gminy. Ponieważ radni nie wnieśli do niego żadnych
poprawek, protokół nr III/10 zostaje 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 Wręczenie medali „Za zasługi dla obronności kraju”
Przewodniczący Rady Gminy powitał na posiedzeniu Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdańsku ppłka Jacka Wierciocha i jego Zastępcę - majora Janusza Nelca
oraz przedstawicieli dwóch rodzin zamieszkałych w Żelisławkach - p. Mariolę i Marka
Ertmańskich oraz p.Karola Rodnickiego, reprezentującego rodziców - Bogusławę i Bogdana
Rodnickich. Pan R.Klamann wyjaśnił, że przedstawiciele WKU przybyli, by wręczyć tym
rodzinom srebrne medale „Za zasługi dla obronności kraju”, przyznane przez Ministra
Obrony Narodowej. Dodał, że zgodnie z przepisami, medale te można nadawać m.in.
w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych
i ofiarnych żołnierzy, srebrne medale - rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełniło
nienagannie czynną służbę wojskową.
Przedstawiciele WKU wręczyli medale wraz z legitymacjami i złożyli serdeczne
gratulacje rodzicom. Do życzeń dołączyła się Pani Wójt i Przewodniczący Rady Gminy,
a Wiceprzewodniczący Rady p.K.Sądej i p.Z.Łysik wręczyli rodzinom wiązanki kwiatów.
Ad.3 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20112017.
Projekt uchwały omówiła p.J.Żbikowska - Skarbnik Gminy. Powiedziała, że nie zawiera
on strategicznych zmian, ale wynikające ze zweryfikowania i skorygowania kwot dotyczących wykonania budżetu w 2010 roku. Zmianie uległ załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć
na lata 2011-2017. Ujawniły się wolne środki, które zostały pokazane w uchwale budżetowej.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych, obecnych na
sesji - 14 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się - nie było.
Uchwała Nr IV/22/10 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2011 rok.
Pani J.Żbikowska szczegółowo omówiła projekt zmiany budżetu na 2011 rok,
analizując każdy z załączników. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów oraz wydatków.
Poinformowała, że wprowadzone zostały środki na zadania inwestycyjne dotyczące
budowy kanalizacji sanitarnej w Kleszczewku, Rębielczu, Ulkowach i Żelisławkach, na
przebudowę budynku komunalnego na bibliotekę publiczną, zakup samochodu dla
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wymianę kotłów CO w budynkach administracyjnych
Urzędu Gminy.
Radny Z.Łysik zapytał, na jaki zabytek została przewidziana kwota 7.000 zł ujęta w budżecie na ochronę zabytków?
Pani Żbikowska odpowiedziała, że jest to kwota przeznaczona na sporządzenie Gminnego Programu Ochrony Zabytków.
Radny A.Marszałkowski zapytał, czy kwota 180.000 zł to udział gminy w zakupie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej?
Pani Skarbnik powiedziała, że tak, choć nie wiemy ile samochód będzie kosztował. Być
może tę kwotę trzeba będzie skorygować.
Przewodniczący Rady stwierdził, że jest to nowość w budżecie, nie rozmawialiśmy
wcześniej o takim zadaniu?
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Pani Wójt wyjaśniła, że wnioski o zakup samochodu dla straży pożarnej składa się raz
w roku. W ubiegłym mieliśmy możliwość zakupu, ale zabrakło nam wówczas środków
finansowych w budżecie, a pojazd, który mamy na stanie (ponad 20-letni), był jeszcze
w miarę sprawny. Jego awaryjność jednak wzrosła, zgłaszamy to i wycofujemy się z akcji
pożarniczych, ale tak dalej być nie może. Nowy pojazd ma kosztować 500-600 tys. zł.
Wojewódzki Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gdańsku dokłada do niego
ok.165 tys. zł., także Marszałek Województwa jakąś kwotę - w ubiegłym roku było to 50
tys. zł. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa w gminie, a z pomocy
strażaków korzystamy często. Nasza OSP jest sprawna i dobrze wyposażona, a na
akcjach pojawia się najczęściej jako pierwsza.
Radny S.Korcz zapytał, jakiej marki ma być ten pojazd?
Pani Wójt odpowiedziała, że zakupu dokonuje się w drodze postępowania przetargowego,
gdzie nie można określić marki, podaje się natomiast parametry. Do przetargu przystępują znane firmy.
Radny A.Marszałkowski zwrócił uwagę na konieczność wykonania ogrzewania w remizie
strażackiej.
Ponieważ więcej pytań do projektu uchwały nie było, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych, obecnych na
sesji - 14 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się - nie było.
Uchwała Nr IV/23/10 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pszczółki środków
stanowiących fundusz sołecki.
Pani J.Żbikowska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, rada gminy
rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
W terminie do 31 marca zobowiązana jest wypowiedzieć się na ten temat w formie
uchwały i taki projekt został przygotowany. Dodała, że sołectwa dobrze radzą sobie z tym
środkami, a dodatkowo możemy zwracać się do Wojewody o zwrot części wydatków
wykorzystanych w ramach funduszów sołeckich.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych, obecnych na
sesji - 14 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się - nie było.
Uchwała Nr IV/24/10 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/357/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 października 2010 r. 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 jest to uchwała porządkowa. W okresie od 10 lutego
do 2 marca br. we wszystkich sołectwach Gminy Pszczółki odbyły się wybory sołtysów.
Ponieważ zmieniły się osoby pełniące te funkcje, a sołtysi są uprawnieni do poboru
podatków w drodze inkasa, zachodzi konieczność zminy wcześniej podjętej uchwały, która
imiennie wskazuje inkasentów.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych, obecnych na
sesji - 14 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się - nie było.
Uchwała Nr IV/25/10 została podjęta jednogłośnie.
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5) w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki na
2011 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Pani J.Jakowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
Pani Wójt poprosiła, aby w związku ze zminą ustawy o finansach publicznych, zgodnie
z którą od br. zmienił się terminarz w procedurze absolutoryjnej, przesunąć na czerwiec
zaopiniowanie wykonania budżetu za 2010 r. i przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Wójta.
Pani J.Jakowska zaproponowała, aby zagadnienia przewidziane do kontroli przesunąć
w następujący sposób: zgodnie z prośbą Pani Wójt temat z marca na czerwiec, z kwietnia
na marzec, z maja na kwiecień.
Propozycja została jednogłośnie zaakceptowana.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie nad dokumentem wraz z naniesionymi poprawkami.
Ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych, obecnych na sesji - 14 radnych. Wynik
głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.
Uchwała Nr IV/26/10 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Pszczółki z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
Pani E.Grabowska - Inspektor ds.kultury i sportu, wyjaśniła, że obowiązek corocznego
uchwalenia Programu wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Treść dokumentu była konsultowana z organizacjami pozarządowymi, które nie
wniosły żadnych uwag.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych, obecnych na
sesji - 14 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się - nie było.
Uchwała Nr IV/27/10 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach.
Pani J.Przyłucka - Sekretarz Gminy, wyjaśniła, że zmieniły się przepisy w zakresie
możliwości obsługi finansowo-księgowej GOPS przez inne jednostki, w naszym przypadku
przez Urząd Gminy, w związku z tym należy zmienić Statut. Po zmianach organizacyjnych
zadania finansowo-księgowe i kadrowe będą realizowane przez pracowników GOPS.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych, obecnych na
sesji - 14 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się - nie było.
Uchwała Nr IV/28/10 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pszczółki do zawierania porozumień z innymi
gminami, dotyczących powierzania i przyjmowania do wykonania zadań publicznych z
zakresu pomocy społecznej.
Pani J.Przyłucka powiedziała, że przygotowany projekt daje upoważnienie Wójtowi
do zawierania porozumień z gminami, na terenie których funkcjonują Środowiskowe Domy
Samopomocy i z których korzystają nasi mieszkańcy, do przyjmowania i powierzania
realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Zadania te polegają na prowadzeniu
ośrodków wsparcia, a środki finansowe na ich funkcjonowanie pochodzą z dotacji
celowych i obecnie pokrywają całość wydatków.
Przewodniczący Rady zapytał, czy każdego roku podpisywane były takie porozumienia?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie. Obecnie zmieniła się ustawa, ale nie ma do niej
orzecznictwa. Robimy to asekuracyjnie, bo bezpieczniej jest mieć taki dokument.
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Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych, obecnych na
sesji - 14 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się - nie było.
Uchwała Nr IV/29/10 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Pszczółki.
Pani A.Rogińska - Podins. ds.budownictwa i inwestycji, wyjaśniła, że właścicielka
działek wymienionych w projekcie uchwały, złożyła wniosek o wyrażenie zgody na ich
przekwalifikowanie z rolnych na budowlane. Działki te bezpośrednio sąsiadują z terenem
przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, stąd zasadnym byłoby przychylenie się do
jej wniosku.
Radny Z.Łysik zapytał, czy przy przekształceniu jest potrzebna zgoda Ministra Rolnictwa
na odrolnienie terenu, ponieważ to grunt klasy IIIb.
Pani Wójt odpowiedziała, że zgoda Ministra jest konieczna.
Ponieważ więcej pytań do projektu uchwały nie było, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych, obecnych na
sesji - 14 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się - nie było.
Uchwała Nr IV/30/10 została podjęta jednogłośnie.
10) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
fragmentów wsi Kolnik, Rębielcz, Pszczółki, Skowarcz, Różyny, Ulkowy i Kleszczewko w
Gminie Pszczółki dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Prob 8,4 Mpa
Włocławek-Gdynia wraz ze strefą ochronną i urządzeniami towarzyszącymi - fragmentu
przebiegającego przez teren gminy Pszczółki w województwie pomorskim.
Pani A.Rogińska wyjaśniła, że zmiana planu wynika z potrzeby realizacji nowych
urządzeń na istniejącycm gazociągu DN500. Przedsięwzięcie dotyczy budowy stacji
pomiarowej i zespołu przyłączeniowego, co jest niezbędne do dalszej gazyfikacji nowych
obszarów województwa pomorskiego. Projekt został zaopniowany przez Komisję
Urbanistyczno-Architektoniczną, a następnie uzyskał przewidziane prawem opinie i uzgodnienia właściwych organów oraz instytucji. Plan był również wyłożony do publicznego
wglądu w Urzędzie Gminy i nie wpłynęła żadna uwaga.
Pani Wójt dodała, że jest zmiana planu zagospodarowania na całą linię gazociągu.
W Kolniku ma powstać stacja pomiarowa. Jest to niewielki obszar, ale musi być dokonana
zmiana planu.
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych, obecnych na
sesji - 14 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się - nie było.
Uchwała Nr IV/31/10 została podjęta jednogłośnie.
11) w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego,
działek nr 222/6, 222/14 i 222/16, położonych w Pszczółkach.
Pani Wójt wyjaśniła, że od kilku lat funkcjonuje sprzedaż użytkowania wieczystego.
Użytkownicy mają prawo pierwokupu, ale musi być podjęte uchwała w tej sprawie, po
czym dokonywana jest wycena przez rzeczoznawcę z listy Wojewody.
Radny Z.Łysik zapytał, gdzie są położone te działki?
Pani Wójt odpowiedziała, że w centrum Pszczółek, gdzie wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą.
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Ponieważ więcej pytań do projektu uchwały nie było, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych, obecnych na
sesji - 14 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się - nie było.
Uchwała Nr IV/32/10 została podjęta jednogłośnie.
Ad.4 Plan pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki na 2011
rok przedstawiła p.H.Grzesiuk - Przewodnicząca Komisji. Dodała, że w związku ze wspomnianą przez Panią Wójt zmianą terminarza w procedurze absolutoryjnej, przesunięty
zostaje z kwietnia br. na maj temat zaopiniowanie wykonania budżetu za 2010 r.
Do planu pracy Komisji Gospodarczej nie zgłoszono żadnych uwag.
Ad.5 Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady
Gminy Pszczółki na 2011 rok przedstawiła p.H.Ostrowska - Przewodnicząca Komisji.
Powiedziała, że również w planie pracy zostaje przesunięty z kwietnia na maj br. temat
zaopiniowanie wykonania budżetu za 2010 r.
Do planu pracy Komisji Oświaty nie zgłoszono żadnych uwag.
Ad.6 Informacja Wójta 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. we wszystkich Sołectwach Gminy Pszczółki zostały przeprowadzone wybory sołtysów
i rad sołeckich,
2. w minioną sobotę 5 marca br. w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach odbył się II
Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. Pracy było bardzo dużo, ale impreza wypadła
wspaniale. Wygrały Panie i Panowie z Koła Gospodyń ze Skowarcza. Przy okazji Wójt
zaapelowała do radnych i sołtysów, by brali udział w tak ważnych uroczystościach.
3. w dniu wczorajszym, tj. 8 marca w świetlicach wiejskich obchodzono Dzień Kobiet.
Imprezy były pięknie przygotowane przez Panów. W Kleszczewku uroczystość była
połączona z otwarciem świetlicy po remoncie. Przy okazji Rada Sołecka tej miejscowości
w bardzo miły sposób podziękowała dotychczasowemu Sołtysowi- Józefowi Sobolowi za
jego wieloletnią pracę.
4. jesteśmy w trakcie realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w Różynach,
5. realizujemy warsztaty dla 20 osobowej grupy kobiet w ramach projektu „Stwórzmy wieś
od nowa - tworzenie produktów lokalnych wsi tematycznych”,
6. złożyliśmy wnioski o dofinansowanie remontu drogi gminnej Różyny-KleszczewkoUlkwy, budowy kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Żelisławkach i Kleszczewku oraz
zagospodarowania parku lipowego w Pszczółkach.
Ad.7 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 w styczniu br. uczestniczył
w spotkaniu Noworocznym w Publicznym Gimnazjum, brał udział we wszystkich posiedzeniach Komisji stałych oraz w każdą środę pełnił dyżur w Urzędzie Gminy. Przypomniał
radnym o obowiązku złożenia do końca kwietnia br. oświadczeń majątkowych wraz z kopią
zeznania podatkowego PIT za ubiegły rok.
Ad.8 Wolne wnioski i informacje
Na posiedzenie przybyli zaproszeni przedstawiciele ZOZ „MEDICAL” z Turzy - p.Leokadia
Rembiasz-Szenrok - Dyrektor Ekonomiczny i dr Jakub Mowiński - specjalista neurolog.
Pani Dyrektor powiedziała, że MEDICAL świadczy podstawową opiekę medyczną
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w Pszczółkach od 2005 r. Od ubiegłego roku realizowana jest przebudowa drugiej części
budynku Ośrodka Zdrowia na zakładu opieki leczniczej z częścią rehabilitacyjną. Firma
chce zrobić wszystko, aby prace zakończyć w 2011 r. Powiedziała, iż zwrócili się do Pani
Wójt z prośbą o zgodę na zabezpieczenia kredytu, który zamierzają zaciągnąć, hipoteką
na tej nieruchomości. Ponieważ nie otrzymali zgody, jest prośba do Rady Gminy o rozważenie możliwości sprzedaży obiektu. Zainwestowane środki na koniec 2010 r. to kwota
1.134.000 zł, niebawem będzie kolejna faktura na ok.400 tys. zł. Zakład opieki leczniczej
ma mieć 25 łóżek dla ludzi obłożnie chorych, natomiast w części piwnicznej planuje się
uruchomienie poradni rehabilitacyjnej. Zapewniła, że ZOZ będzie starał się o kontrakty
w Narodowym Funduszu Zdrowia. Przewiduje się także zatrudnienie ok. 25 osób.
Inwestycja musi zakończyć się do końca 2012 r., ale chcieliby zrobić to w bieżącym roku.
Radny Z.Łysik zapytał, czy jest szansa na zarejestrowanie MEDICALU na terenie naszej
gminy?
Pani L.Rembiasz-Szenrok odpowiedziała, że została zaskoczona tym pytaniem.
Pani Wójt wyjaśniła, że jest to pytanie z punktu widzenia czysto ekonomicznego. Gdyby
firma była zarejestrowana u nas, to podatki wpływałyby do budżetu naszej gminy. Trzeba
jednak mieć świadomość, że Pszczółki położone są na terenie powiatu gdańskiego i gdyby
ZOZ był u nas, przydział w kontrakcie z NFZ mógłby być inny.
Pani Dyrektor powiedziała, że zdecydowana część firmy znajduje się na terenie powiatu
tczewskiego, część na terenie powiatu starogardzkiego. Wszędzie prowadzona jest działalność medyczna. Siedziba znajduje się w Turzy, co wynika z sentymentu do tego
miejsca, ponieważ tam została zarejestrowana pierwsza przychodnia.
Radna H.Grzesiuk zapytała, czym przedstawiciele MEDICALU chcieliby przekonać nas
o słuszności decyzji dot. sprzedaży tego obiektu?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że współpracujemy od kilku lat, inwestujemy w Pszczółkach
spore pieniądze, chcemy mieć zabezpieczenie naszych nakładów finansowych. Jest to
drugi pomysł na sprawne dokończenie budowy i jak najszybsze uruchomienie zakładu
opieki leczniczej.
Radna U.Narożnik stwierdziła, że trudno jest dostać miejsce w takim zakładzie. Czy
mieszkańcy naszej gminy będą mieli pierwszeństwo?
Pani Remiasz odpowiedziała, że w tej kwestii są wytyczne NFZ. Niestety nie można
nikogo faworyzować, bo zabrania tego prawo. Przydzielając miejsce trzeba brać pod
uwagę wskazania lekarskie. Oczywiście będą czynili starania, aby potrzebujący mieszkańcy gminy znaleźli się właśnie w tej placówce.
Pan J.Guszkowski zapytał, czy możemy w jakiś sposób zabezpieczyć się, że ten obiekt
zawsze będzie wykorzystywany na cele służby zdrowia?
Pani Wójt powiedziała, że zapisy w akcie notarialnym dotyczące sposobu przeznaczenia
nie są wiążące dla przyszłego właściciela, ale zastanawiamy się nad wprowadzeniem
zapisu, który będzie wskazywał na wykorzystanie obiektu pod usługi medyczne.
Pani Dyrektor powiedziała, że kupując obiekt w Gniewie, w akcie notarialnym zapisano, iż
w przypadku zmiany sposobu jego użytkowania gmina ma prawo odkupienia budynku.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, co się stanie jeśli podejmiemy uchwałę o sprzedaży,
zostanie ogłoszony przetarg, a ktoś inny nabędzie obiekt?
Pani Szenrok odpowiedziała, że sprzedaż nie musi odbywać się w drodze przetargowej,
bo pozwalają na to przepisy.
Pani Wójt potwierdziła, że rzeczywiści zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,
Rada Gminy może zadecydować o zbyciu nieruchomości w formie bezprzetargowej, gdy
sprzedaż następuje na rzecz osoby, która ma ją w dzierżawie co najmniej na 10 lat
i nieruchomość ta została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę.
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Pan R.Czaja - Sołtys Żelisławek stwierdził, że gdyby miał podjąć decyzję w tej sprawie, to
nie wyraziłby zgody na sprzedaż.
Przewodniczący Rady powiedział, że radni postarają się jak najszybciej podjąć decyzję,
a Pani Wójt przekaże ją przedstawicielom MEDICALU.
Pani Wójt poprosiła o zgłaszanie uwag dotyczących bieżącej działalności Ośrodka
Zdrowia w Pszczółkach.
Radny S.Struzik powiedział, że jeśli chodzi o opiekę specjalistyczną, do dnia dzisiejszego
nie ma miejsc do neurologa.
Dr Mowiński odpowiedział, że w Tczewie prowadzi dwie poradnie neurologiczne, gdzie
terminy oczekiwania na wizytę są kilkudniowe. Ponieważ do Pszczółek przyjeżdża na tzw.
„gościnne występy”, zatem zaprasza do Tczewa.
Radna H.Grzesiuk zapytała, jakie są szanse dostania się do okulisty, aby uzyskać skierowanie do szpitala na zabieg.
Pani Remiasz odpowiedziała, że zarówno na terenie powiatu gdańskiego, jak i tczewskiego nie mają zarejestrowanej poradni okulistycznej, ze względu na brak specjalistycznego sprzętu, który jest bardzo drogi.
Radny K.Sądej powiedział, że są dwa systemy rejestracji pacjentów: przed południem i po
południu. Kiedyś na wizytę u lekarza po południu czekało się 2-3 dni, a teraz nawet do 2
tygodni. Zapytał, co się stało skoro liczba mieszkańców naszej gminy nie zwiększyła się?
Różne epidemie przeżyliśmy w minionych latach i takich sytuacji nie było.
Pani Dyrektor odpowiedziała, że wzrosła wśród ludzi zachorowalność, co obserwuje się
we wszystkich placówkach. Jeden lekarz powinien przypadać na 2.753 osoby. Zgodnie
z wytycznymi, w Pszczółkach powinno być dwóch lekarzy, a jest czterech. Często pacjenci
przyjmujący leki na stałe, czekają do momentu, kiedy mają ostatnią tabletkę i wówczas
domagają się, aby zostać zarejestrowanym i przyjętym do lekarza. Obiecała, że sprawdzi,
jaki jest czas oczekiwania na wizytę, ponieważ nie miała wcześniej żadnego zgłoszenia
w tej sprawie. Temat będzie monitorowany, ponieważ czas oczekiwania do lekarza
powinien wynosić max. 3-5 dni.
Pan S.Piskorz powiedział, że do lekarza, który przyjmuje przed południem nikt nie chce
chodzić, bo jak twierdzą mieszkańcy, pan doktor leczy eksperymentalnie. To jest powód,
że na godziny popołudniowe brakuje miejsc.
Pan R.Czaja powiedział, że może dałoby się zmienić godziny przyjęć pani doktor, która
pracuje po południu i przesunąć na ranne?
Dr Mowiński stwierdził, że w MEDICALU pracuje ponad 60 osób i trudno jest dokonać
zmian w grafiku.
Pani Wójt zapytała w kwestii organizacyjnej, czy byłoby możliwe wcześniejsze otwieranie
Ośrodka Zdrowia, aby ludzie oczekujący od godz.7:00 do rejestracji przebywali wewnątrz
budynku.
Pani Dyrektor powiedziała, że wcześniejsze otwieranie raczej nie załatwi sprawy.
W Gniewie tak zrobiono, placówka jest otwierana od godz.7:00, to ludzie ustawiają się na
zewnątrz od godz.6:00. W Pszczółkach personel średni przychodzi kilka minut po
godz.7:00, zatem nie ma problemu, aby wpuścić pacjentów do środka.
Pan J.Guszkowski stwierdził, że nigdy nie był zwolennikiem systemu godzinowego. Może
zdarzyć się, że ktoś nagle potrzebujący pomocy, nie otrzyma jej, bo nie ma miejsca do
lekarza.
Pani Wójt powiedziała, że wielu mieszkańców pracuje poza terenem gminy, o określonej
godzinie powraca i dzięki temu systemowi mają gwarancję, że zostaną przyjęci. Gdy stan
pacjenta jest poważny, zawsze może liczyć na pomoc lekarza. Natomiast problemem jest
to, że w godzinach rannych pielęgniarki nie odbierają telefonów, tym samym nie rejestrują
pacjentów telefonicznie, ponieważ przyjmują ludzi z kolejki.
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Pani Dyrektor powiedziała, że opinie ludzi stojących w kolejce są inne. Wywierają nacisk,
by nie odbierać telefonu, ponieważ czekają od wczesnych godzin i muszą dostać się do
lekarza. Nie ma zatem złotego środka.
Radny K.Sądej powiedział, że kiedy sam się rejestrował to za każdym razem na godziny
popołudniowe i jako ostatni pacjent. Zawsze w gabinecie lekarskim na stole leżało kilka
kart osób, które się nie zgłosiły. Zatem jest jakaś rezerwa i nie powinno być problemu
wizytą u lekarza, która wyniknęła nagle.
Radna H.Grzesiuk zaobserwowała, że personel Ośrodka bardzo stara się, aby nie było
kolejki do rejestracji i by przebiegała ona sprawnie. Panie z laboratorium, kiedy nie mają
pacjentów, również pomagają.
Pani Wójt zapytała, czy w sytuacji, gdy jest problem z dostaniem się do lekarza specjalisty,
panie w rejestracji maja telefony do gabinetów w innych placówkach i posiadają wiedzę, ile
czasu czeka się na wizytę? Dodała, że w godzinach popołudniowych, kiedy przychodzą
niezarejestrowani pacjenci, a mają nagłą potrzebę skorzystania z pomocy lekarza, panie
z rejestracji odsyłają ich do gabinetu, by zapytali, czy zostaną przyjęci. Jest to krępujące
dla pacjentów, w związku z czym mamy prośbę o zmianę tego systemu.
Pani Dyrektor powiedziała, że zdaniem pielęgniarek, pacjenci nie chcą im mówić o swoich
problemach, zatem one kierują ich bezpośrednio do lekarza, który podejmuje decyzję o
ewentualnym przyjęciu.
Pani Wójt powiedziała, że lekarz ocenia czy ma jeszcze siły i czas, żeby kogoś przyjąć,
zatem telefoniczne zapytanie przez pielęgniarkę nie powinno być problemem. Dodała, że
przydałoby się trochę dyscypliny jeśli chodzi o godziny pracy lekarzy.
Pani J.Przyłucka zapytała, dlaczego laryngolog przyjmuje od określonej godziny, a nie od
-do. Wszyscy pacjenci do niego umawiani są na jedna godzinę, wizyta trwa bardzo krótko,
a gdy na korytarzu nikogo nie ma, mimo kart na stole, ten lekarz po prostu wyjeżdża.
Zapytała, dlaczego tak się dzieje?
Pani Szenrok powiedziała, że doktor narzucił taki system pracy i rzeczywiście nie respektuje warunków zawartej z MEDICALEM umowy. Obiecała jednak załatwić ten temat.
Ponieważ więcej pytań i uwag nie było, Przewodniczący Rady Gminy podziękował
przedstawicielom ZOZ MEDICAL za spotkanie. Pani L.Rembiasz-Szenrok i dr Mowiński
opuścili salę.
Pan R.Klamann zapytał obecnych o inne wnioski i informacje.
Radny S.Struzik, zapytał kto jest właścicielem chodnika przy drodze z Pszczółek do
Rębielcza? Jest on bardzo zawężony, bo w czasie zimy osunęła się ziemia z pól.
Pani Wójt odpowiedziała, że to własność Powiatu, ale nasi pracownicy gospodarczy
przejdą i oczyszczą go.
Pan J.Guszkowski - Sołtys Skowarcza, poprosił, aby równanie dróg polnych przeprowadzić w kwietniu, kiedy grunt będzie podsuszony.
Pan.S.Piskorz - Sołtys Różyn, przypomniał o problemie związanym z remontowanym
przejazdem przez tory kolejowe w Różynach. Przejazd ma szerokość 4 m i kombajnem nie
da się tam przejechać. Wykonawcy remontu robią spadki terenu z torów na pola i mamy je
zalane. Z pól woda spływa na drogę. Zapytał z kim można porozmawiać i jak załatwić ten
temat?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie wie, bo współpraca z PKP jest wyjątkowo trudna.
Wysyłamy pisma, występujemy z wnioskami, a nie ma żadnej reakcji. Dogadaliśmy się
z Wykonawcą, że udostępnimy mu teren na zaplecze, w zamian za zrobienie porządku
z barierkami, ale PKP nie wyraziło zgody, argumentując „bo nie”. Zaproponowała, aby
zaprosić Wykonawcę na rozmowę w gronie radnych i sołtysów. Wyraziła zaniepokojenie,
że mówi się o budowie tunelu, podczas którego Wykonawca wejdzie w głąb 16 m, a nie
podaje się terminu spotkania z mieszkańcami sąsiadującymi z tą inwestycją.
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Radny Z.Łysik zaproponował, aby nie zapraszać Wykonawcy na spotkanie, bo zapewne
będzie przepychanka słowna, ale dać informację do telewizji, która nagłośni temat i wreszcie będzie jakaś reakcja.
Radny J.Juchniewicz powiedział, że droga łącząca Ulkowy z Kleszczewkiem po zimie
zrobiła się wąska i trudno przejechać tam samochodem. Wiatry i śniegy przygięły gałęzie
i należałoby przeprowadzić tam przycinkę.
Pani P.Czapiewska - Sołtys Ostrowitego, zapytała, kiedy będzie budowany chodnik do jej
miejscowości?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie wie. Na chodnik z prawdziwego zdarzenia nie ma co
liczyć, bo w terenie brakuje miejsca. Znany jest problem z użytkowniami tej drogi, pojazdy
WAKOZ nie zwracają uwagi na idących drogą pieszych i pędzą z ogromną prędkością.
O pomoc w tej sprawie oraz kontrolę została poproszona Policja.
Ad.9 Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji
i zamknął obrady słowami: ”Zamykam obrady IV sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz. 17:35.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka
PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Roman Klamann
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