PROTOKÓŁ Nr VIII/11
VIII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 11 sierpnia 2011 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
VIII 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.Krzysztofa Sądeja
i p.Zygmunta Łysika.
Protokołowała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady
Gminy.
Radni otrzymali materiały wraz z projektami uchwał i ich uzasadnieniem w terminie
przewidzianym prawem.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

otwarcie sesji,
stwierdzenie kworum,
zatwierdzenie porządku obrad,
przyjęcie protokołu VII sesji,
interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2011-2017 referuje p.G.Jabłonka - Zastępca Skarbnika Gminy,
2) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2011 rok - referuje p.G.Jabłonka,
3) w sprawie upoważnienia Wójta do podpisania porozumienia z Powiatem Gdańskim na
wspólną realizację zadania pod nazwą „Święto Miodu Pszczółkowskiego” - referuje
p.J.Przyłucka - Sekretarz Gminy,
4) w sprawie opłat za najem zaplecza i stadionu sportowego w Pszczółkach, dzierżawę
gruntu na obiektach sportowo-rekreacyjnych oraz najem lokali komunalnych na terenie
Gminy Pszczółki - referuje p.J.Przyłucka,
5) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja”
w Pszczółkach - referuje p.J.Przyłucka,
6) w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników - referuje
p.R.Klamann - Przewodniczący Rady Gminy,
7) w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do zasięgnięcia informacji
o kandydatach na ławników - referuje p.R.Klamann,
8) w sprawie wystąpienia Gminy Pszczółki ze Stowarzyszenia o nawie „Związek Miast i Gmin
Morskich” - referuje p.H.Brejwo - Wójt,
9) w sprawie założenia i przystąpienia Gminy Pszczółki do Stowarzyszenia Gdański Obszar
Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku - referuje p.H.Brejwo,
10) w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie
geodezyjnym Rębielcz - referuje p.A.Gołkowska - Zastępca Wójta.
3. Informacja Wójta 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.
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Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
VIII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami: „Otwieram
VIII sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitał radnych, Panią Wójt, Zastępcę Wójta,
Sekretarza Gminy, Sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził obecność 14 radnych jeden nieobecny (W.Rek), tym samym sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania
uchwał. Lista obecności w załączeniu. W sesji uczestniczyło także 4 sołtysów - lista
obecności w załączeniu.
3) przedstawienie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że porządek obrad radni otrzymali
w materiałach na sesję i zapytał, czy wnoszą do niego jakieś uwagi. Ponieważ żadnych
nie zgłoszono, zarządził głosowanie. Za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad 14 radnych, przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołu VII sesji
Przewodniczący Rady R.Klamann powiedział, że protokół VII sesji był wyłożony do
wglądu w kancelarii Rady Gminy i radni nie wnieśli do niego żadnych poprawek, w związku
z czym zostaje zatwierdzony przy braku sprzeciwu.
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
1. Radny Z.Łysik zgłosił problem parkowania pojazdów na ul.Kopernika w Pszczółkach.
Wśród mieszkańców powastał konflikt, bo część osób chciałaby usunięcia znaku zakazu
postoju, a część nie. Poprosił, aby polubownie załatwić sprawę i umożliwić parkowanie po
jednej stronie.
Pani Wójt odpowiedziała, że zakaz został ustawiony ze względu na bezpieczeństwo
mieszkańców. Droga jest wąska, nie ma chodnika, a rowerami i rolkami jeżdżą dzieci oraz
młodzież. Każdy mieszkaniec posiada swoją posesję i tam może ustawiać samochody. W
okresie zimowym nie ma możliwości odśnieżenia, kiedy na drodze stoją pojazdy. Do
Urzędu złożono wniosek o ustawienie znaku zakazu postoju, pod którym podpisało się 13
mieszkańców ul.Kopernika, a w terminie późniejszym - kolejny wniosek o zniesienie tego
zakazu i pod tym podaniem widniało 30 podpisów, przy czym powtarzały się z poprzedniego. Dodała, że znaki powinny służyć mieszkańcom dla utrzymania porządku. Pani Wójt
zaproponowała, aby mieszkańcy spotkali się, dogadali i poinformowali o ostatecznej
decyzji.
Radny Z.Łysik powiedział, że to spotkanie miało miejsce i ustalono, by utrzymać zakaz po
prawej stronie drogi, a znieść z lewej strony.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że przed przebudową drogi nie było zakazu postoju,
więc warto byłoby uwzględnić prośbę mieszkańców i po jednej stronie umożliwić im
parkowanie pojazdów.
2. Pan J.Guszkowski - Sołtys Skowarcza, powiedział, że mieszkańcy, będący właścicielami działek po lewej stronie wiaduktu, mają pytanie, czy jest możliwość zrobienia drogi
wzdłuż torów, łączącej ul.Łąkową z ul.Żuławską - pod wiaduktem. Mieszkańcy deklarują,
że oddadzą grunt na ten cel.
Pani Krystyna Kalina - mieszkanka Skowarcza, dodała, że chodzi o poszerzenie istniejących wjazdów.
Pani Wójt odpowiedziała, że od strony torów nigdy nie było wjazdu, mieszkańcy zawsze
korzystali z wjazdów na swój teren z drogi krajowej nr 1. W miejscowym planie zagospo2

darowania przestrzennego Skowarcza droga jest ujęta. Przewidując, że w tym kierunku
pójdzie rozbudowa, planowane jest wydzielenie drogi dojazdowej do działek, ale na dzień
dzisiejszy w budżecie gminnym nie ma na ten cel środków. Jeśli mieszkańcy mają
potrzebę jej wydzielenia, bo mają w tym prywatny interes, mogą to zrobić i drogę
użytkować.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2011-2017
Pani G.Jabłonka - Zastępca Skarbnika Gminy, powiedziała, żę bieżąca zmiana budżetu wzrost dochodów oraz obniżenie wydatków, powoduje konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki. Oszczędności wynikające z rozstrzygnięć
przetargowych pozwalają na obniżenie kwoty kredytu o 800.000 zł, a spłata planowanego
do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.800.000 zł nastąpi w latach 2012-2017.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy zarządził
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 VIII/59/11 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2011 rok
Pani G.Jabłonka powiedziała, że projekt zmiany budżetu uwzględnia po stronie dochodów
zwiększenia z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczenia na przystankach autobusowych (1.525 zł), podatku od środków transportowych (32.982 zł), subwencji oświatowej
(36.233 zł), wpływów ze zwrotów świadczeń w GOPS (5.170 zł), środków z budżetu UE
(19.083,27 zł), zmniejszenia wkładu krajowego o 10.505,27 zł na projekt "Aktywni w
Pszczółkach..." oraz dotacji z Powiatu Gdańskiego na organizację Święta Miodu Pszczółkowskiego (6.000 zł). W ramach dochodów majątkowych została wprowadzona dotacja
celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej
(45.455 zł). Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 135.943 zł. Zmiany w planie wydatków
dotyczą zmniejszenia kwot planowanych w następujących pozycjach: podatek VAT (110.000
zł), budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczewku (390.000 zł), budowa kanalizacji w
Pszczółkach ul.M.Rataja (17.000 zł), przebudowa drogi gminnej Różyny-KleszczewkoUlkowy (680.000 zł), remonty budynków komunalnych (34.000 zł) oraz dotacja na zakup
samochodu dla OSP (45.120 zł). Zwiększenia planu wydatków dotyczą wprowadzenia
nowych zadań inwestycyjnych: modernizacji hydroforni w Żelisławkach (110.000 zł),
modernizacji budynku komunalnego dla OSP (34.000 zł) oraz zwiększenie środków na
wymianę kotłów c.o. w budynkach Urzędu Gminy (78.000 zł). W zakresie wydatków
bieżących zostały wprowadzone środki na remont przystanków autobusowych, zwroty dotacji
w GOPS, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup wyposażenia do oddziałów
zerowych w oświacie. Ponadto zapewniono środki na organizację Święta Miodu
Pszczółowskiego i zadania w zakresie sportu. Wydatki ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę
664.057 zł. Zaproponowane zmiany pozwalają na obniżenie deficytu, a tym samym kwoty
planowanego kredytu o 800.000 zł.
Przewodniczący Rady zapytał, dlaczego została obniżona o 600 tys. zł wartość zadania
pn. przebudowa drogi Różyny-Kleszczewko?
Pani Wójt wyjaśniła, że jest to korekta po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym.
Dodała, że w zadaniach inwestycyjnych znalazła się modernizacja hydroforni w Żelisławkach
na kwotę 110.000 zł. Nie przejęliśmy jeszcze infrastruktury od IUNG w Puławach, tego
będzie dotyczyła jedna z kolejnych uchwał, ale trwają przygotowania do przekazania Gminie
całego majątku, jednak Ministerstwo Rolnictwa musi wyrazić na to zgodę. Zagwarantowanie
środków na modernizację hydroforni pozwoli natychmiast zrobić porządek z wodą w tej
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miejcowości. Był pomysł, aby w Żelisławkach wybudować oczyszczalnię ścieków tylko na
potrzeby tej wsi. Po zasięgnięciu opinii ekspertów zmieniliśmy zdanie. Ponieważ ciągle
musimy inwestować w oczyszczalnię ścieków w Pszczółkach, więc chcemy w jedno miejsce
kierować pieniądze.
Ponieważ więcej pytań do projektu uchwały nie było, Przewodniczący Rady Gminy
zarządził 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 VIII/60/11 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie upoważnienia Wójta do podpisania porozumienia z Powiatem Gdańskim na
wspólną realizację zadania pod nazwą „Święto Miodu Pszczółkowskiego”
Pani J.Przyłucka - Sekretarz Gminy, wyjaśniła, że Powiat Gdański przeznaczył kwotę
6.000 zł na organizację „Święta Miodu Pszczółkowskiego”, zaplanowanego na 18 września
w Parku Lipowym w Pszczółkach. Aby umożliwić przekazanie tej dotacji konieczne jest
upoważnienie Wójta do podpisania porozumienia w tej sprawie.
Ponieważ pytań do projektu uchwały nie było, Przewodniczący Rady Gminy zarządził
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 VIII/61/11 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie opłat za najem zaplecza i stadionu sportowego w Pszczółkach, dzierżawę
gruntu na obiektach sportowo-rekreacyjnych oraz najem lokali komunalnych na terenie
Gminy Pszczółki
Pani J.Przyłucka wyjaśniła, że uchwała uchyla dwie poprzednie - z 2006 i 2007 r. Zmiany
dotyczą wprowadzenia odpłatności za najem świetkicy w Żelisławkach, podwyższenia stawki
za wynajem świetlicy w Kleszczewku z 500 do 700 zł, w związku z wzrostem standardu
lokalu po remoncie oraz obowiązek wnoszenia kaucji w wysokości 1.000 zł za najem świetlic
w Skowarczu, Różynach i Żelisławkach. Pozostałe zapisy się nie zmieniły i jest to tekst
jednolity.
Radny M.Urbanek zapytał o odpłatność za przyjęcia okazjonalne - stypy. Zaproponował, aby
obniżyć stawkę z 500 zł na 200 lub 250 zł.
Radna H.Grzesiuk zwróciła uwagę na zapis § 4, który daje możliwość zmiany lub odstąpienia
od naliczenia wniesienia opłaty.
Pani Wójt powiedziała, że w przypadku stypy często w ogóle zwalniamy z wniesienia opłaty.
Było takie ustalenie, że jeśli na wniosku jest informacja od Sołtysa albo Koła Gospodyń
Wiejskich, to odstępujemy od pobrania opłaty. Stypa to wyjątkowa sytuacja, nieoczekiwana
i zawsze staramy się pomóc mieszkańcom.
Pan J.Guszkowski powiedział, że tego typu uroczystości nie ma dużo, więc może w ogóle
zrezygnować z pobierania opłaty za wynajem, a naliczać jedynie za media.
Radna J.Jakowska powiedziała, że generalnie ludzie robią stypy w restauracjach, przypadków korzystania ze świetlic jest niewiele, więc byłoby to udogodnieniem dla
mieszkańców.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby wyłączyć stypy z płatności, ale w odniesieniu do
mieszkańców naszej gminy.
Pani Wójt zaproponowała, aby w § 2 ust.2 pkt b zapisać „w przypadku stypy - zwalnia się
mieszkańców gminy z opłat”, a zaprojektowaną treść pkt.b przenieść do pkt.c.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad zgłoszoną poprawką. Obecnych 14
radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Radny J.Juchniewicz zapytał, na podstawie którego punktu uchwały będą naliczane opłaty
za wprowadzenie na imprezę koni? Z istniejących stawek wychodzą bardzo duże kwoty.
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Może warto byłoby wprowadzić zapis na ten temat.
Pani J.Przyłucka powiedziała, że trudno wprowadzić zapis dotyczący koni, bo za chwilę
może być potrzeba uwzględnienia innych zwierząt. Nie znamy ceny przejażdżki, a treść §4
daje Wójtowi możliwość zmiany stawki.
Pan J.Guszkowski zwrócił uwagę, że w ogóle należałby pomyśleć, w które miejsce można
wprowadzać konie, ponieważ niszczą one trawę.
Pani Wójt powiedziała, że do tej pory nie mieliśmy zapisu precyzującego wysokość opłaty
za wprowadzenie koni i nie było z tym problemu. Zawsze trzeba używać zdrowego
rozsądku i podchodzić elastycznie uwzględniając jaka to impreza, z jakiej okazji i gdzie
jest organizowana.
Ponieważ więcej pytań nie było, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie
nad projektem uchwały wraz z poprawką. 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 VIII/62/11 została podjęta jednogłośnie.
Na sesję przybył radny Wojciech Rek.
5) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja”
w Pszczółkach
Pani J.Przyłucka wyjaśniła, że zmieniły się przepisy, na podstawie których w uchwale
określamy czas realizacji podstawy programowej, rodzaje zajęć prowadzonych ponad
podstawę programową oraz kwotę za 1 godzinę świadczeń przedszkola. Opłata za zajęcia
przedszkolne nie może mieć charakteru stałego, ale musi być zgodna z rzeczywistym
pobytem dziecka w placówce.
Radny S.Struzik zapytał jaki jest maksymalny czas pobytu dziecka w przedszkolu?
Pani J.Przyłucka odpowiedziała, że 11 godzin, z tego 5 godz. jest bezpłatnych (od godz.7:00
do godz.13:00) Od godz.6:00 - 7:00 dzieci są przyprowadzane, więc tej godziny również nie
liczymy, choć przedszkole jest czynne.
Ponieważ pytań do projektu uchwały nie było, Przewodniczący Rady Gminy 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 VIII/63/11 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników
Przewodniczący Rady Gminy p.R.Klamann wyjaśnił, że w bieżącym roku kończy się
4-letnia kadencja ławników sądów powszechnych. Przed przystąpieniem do wyboru nowych
Rada Gminy jest zobowiązana do powołania zespołu, który sprawdzi spełnianie przez
kandydatów wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych, a
następnie przedstawi opinię o zgłoszonych kandydatach. Ponieważ mamy 4 kandydatów jest
propozycja, aby Komisja nie była zbyt liczna, ale składała się np. z 3 osób.
Radni poparli tę propozycję i zaproponowali na przewodniczącego Zespołu - p.Romana
Klamanna, a na członków - p.Halinę Ostrowską i p.Krzysztofa Sądeja.
Ponieważ uwag do zgłoszonych kandydatów oraz do projektu uchwały nie było,
Przewodniczący Rady Gminy 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 VIII/64/11 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do zasięgnięcia informacji
o kandydatach na ławników
Pan p.R.Klamann wyjaśnił, że przed przysąpiemneim do wyboru ławników Rada Gminy
ma ustawowy obowiązek zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
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o kandydatach na ławników. W tym celu został przygotowany projekt uchwały dający
upoważnienie Przewodniczącemu Rady do wystąpienia o informację o kandydatach na
ławników.
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Gminy 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 VIII/65/11 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie wystąpienia Gminy Pszczółki ze Stowarzyszenia o nawie „Związek Miast i Gmin
Morskich”
Pani Wójt powiedziała, że z perspektywy czasu nie widzi interesu gminy w przynależności
do tego Stowarzyszenia. Programy nastawione są na porty i związane z tematyką morską,
która nas nie dotyczy. Roczna składka członkowska wynosi 3.300,00 zł. Spotkania są często
2 dniowe i organizowane np. w Szczecinie, więc koszty delegacji i noclegu są wysokie. Stąd
wniosek o wystąpienie naszej gminy z tego Stopwarzyszenia.
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Gminy 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 VIII/66/11 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie założenia i przystąpienia Gminy Pszczółki do Stowarzyszenia Gdański Obszar
Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku
Pani H.Brejwo wyjaśniła, że Stowarzyszenie jest na etapie powstawania, trwają prace
nad jego statutem i odbywają się spotkania organizacyjne. Jest kilka wariantów ewentualnej
stawki składki członkowskiej, najwyższa to kwota 1.200 zł. Było założenie, że każda gmina
będzie miała po jednym głosie, a miasta – większą ilość. Zostało to zmienione i obecnie
każdy czlonek ma mieć jeden głos.
Radny A.Marszałkowski zapytał, czy przynależność do Stowarzyszenia będzie miała wpływ
na wysokość podatków? Czy może być nam coś narzucone?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości, ponieważ o wysokości podatków
decyduje Rada Gminy, zgodnie z Ordynacją podatkową.
Radna J.Jakowska zapytała, czy do Stowarzyszenia przyłącza się Sopot i Gdynia?
Pani Wójt odpowiedziała, że jeszcze nie wiadomo, bo jesteśmy na etapie podejmowania
uchwał w tej sprawie. Władze Rumi, Redy i Gdyni chciałyby, aby w nazwie Stowaryszenia
nie było określenia „Gdańskie”.
Radny M.Urbanek zapytał, czy będzie możliwość wystąpienia ze Stowarzyszenia bez
konsekwencji finansowych i prawnych? Czy w statucie są zapisy mogące ograniczyć
autonomię gminy?
Pani Wójt odpowiedziała, że możliwość wystąpienia ze Stowarzyszenia jest zawsze i bez
konsekwencji, natomiast autonomia gminy jest zagwarantowana prawem.
Ponieważ więcej pytań do projektu uchwały nie było, Przewodniczący Rady Gminy
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 VIII/67/11 została podjęta jednogłośnie.
10) w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Rębielcz
Pani A.Gołkowska - Zastępca Wójta wyjaśniła, że projektu uchwały dotyczy nieodpłatnego przejęcia działek zabudowanych i niezabudowanych w Żelisławkach, które mają nam
posłużyć do zaopatrzenia mieszkańców tej miejcowości w wodę oraz odprowadzania
ścieków.
Radny S.Struzik zapytał, czy w tabelce jest prawidłowy zapis mówiący, że część działek
znajduje się w Rębielczu?
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Pani Gołkowska odpowiedziała, że tak, ponieważ jest to obręb geodezyjny Rębielcz.
W związku z tym, że więcej pytań do projektu uchwały nie było, Przewodniczący
Rady Gminy 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 VIII/68/11 została podjęta jednogłośnie.
Ad.15 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. Między innymi powiedziała, że:
1. trwają wakacje, w związku z czym dla dzieci i młodzieży organizowane są wycieczki
i zajęcia sportowe na boiskach ORLIK w Pszczółkach i Różynach,
2. mieszkańców miejscowości Kleszczewko, Różyny i Skowarcz odwiedził cyrk,
3. w kwestii przeprowadzonych postępowań przetargowych:
- zakończyliśmy budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczewku - etap I,
- podpisaliśmy umowę na przebudowę budynku komunalnego w Pszczółkach na gminną bibliotekę publiczną,
- zakończyliśmy zadanie „usunięcie awarii sieci wodociągowej na ul.J. Korczaka
w Pszczółkach”, zrealizowane przez firmę WEMA z Kolnika,
- przeprowadziliśmy postępowanie na zakup paliwa energertycznego (węgla, miału
i koksu) do placówek oświatowych i budynków komunalnych Gminy Pszczółki,
- do końca listopada br. zostanie zakończona przebudowa drogi gminnej KleszczewkoUlkowy - etap I. Było spotkanie z mieszkańcami Kleszczewka, podczas którego przedstawiliśmy Wykonawcę i pokazaliśmy dokumentację techniczną.
4. została przeprowadzona kontrola projektu „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej
w Kleszczewku”, czekamy na płatność końcową,
5. sprawdzane jest postępowanie przetargowe na przebudowę oczyszczalni ścieków
w Pszczółkach, również czekamy na płatność końcową,
6. oczekujemy na weryfikację wniosków dotyczących zagospodarowania placu rekreacyjnosportowego w Różynach, zagospodarowania terenu zieleni przy ul.Kościelnej w Pszczółkach
oraz budowy fontanny na skwerze w centrum Skowarcza,
7. projekty, na które przyznano nam dofinansowanie to:
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rębielcz, Żelisławki i Kleszczewko,
- zagospodarowanie Parku Lipowego w Pszczółkach.
8. projekty w trakcie weryfikacji:
- Tajemniczy ogród - wykonanie małej architektury w parku w Ulkowych,
- wykonanie w Pszczółkach punktu widokowego przy Pomorskim Szlaku Cysterskim,
- Pszczółkowska Akademia Juniora - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych
dzieci klas I-III szkół podstawiowych Gminy Pszczółki,
- Miesiąc miodowy w Muzeum Miodu.
Ad.16 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Gminy.
Pan R.Klamann poinformował, że okres od ostatniej sesji to czas urlopów i nie było
żadnych zgłoszeń do Przewodniczącego Rady.
Ad.17 Wolne wnioski i informacje
Radna K.Cieślewicz zapytała, czy jest możliwość, aby ENERGA przestawiła słup energetyczny, który stoi na boisku sportowym w Kolniku. Przeszkadza on grającym dzieciom
i młodzieży.
Pani Wójt odpowiedziała, że musimy sprawdzić, czy jest możliwość jego przestawienia.
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Radna H.Grzesiuk zapytała, co w temacie melioracji rzeki Bielawy?
Pani Wójt, że trwa opracowywanie dokumentacji.
Radny A.Marszałkowski powiedział, że mieszkańcy mający podpisane umowy na wywóz
nieczystości stałych z firmą ALTVATER SULO, otrzymali ulotki informujące jakie odpady
można wyrzucać do pojemników. Zapytał, co robić z drobnym gruzem oraz z piaskiem
zbieranym z ulicy?
Pani Wójt odpowiedziała, że pojemniki służą do wyrzucania odpadów komunalnych
z gospodarstwa domowego. Inne odpady wymagają zastosowania innych pojemników,
które w tej firmie można zamówić.
Radny J.Juchniewicz podziękował za poprawę ciśnienia w Ulkowych. Powiedział, że
mieszkańcom wreszcie nie brakuje wody.
Pani Wójt powiedziała, że po przebudowie ciśnienie wody podniosło się o 1 atmosferę.
Została zlecona analiza, jak przebiegają sieci wodociągowe w naszej gminie i jaka jest
wydajność studni. Chcemy pospinać sieci, by mieć możliwość zasilania z różnych stron,
w zależności od potrzeb.
Radny A.Marszałkowskie zapytał, co z budową tunelu w Pszczółkach?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie wie. Został wybrany Wykonawca, który przedłożył
kosztorys, bo konieczne jest zwiększenie środków na budowę, ale nie ma dalszej decyzji.
Radna U.Narożnik zapytała, czy będą poszerzane przepusty na drogach dojazdowych
do pól?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie.
Radny J.Juchniewicz poinformował, że droga z Kleszczewka do Ulkowych jest w fatalnym
stanie. Mowimy o I etapie jej przebudowy, a kiedy rozpocznie się realizacja II etapu?
Pani Wójt odpowiedziała, że droga zostanie poprawiona z materiału rozbiórkowego z I etapu.
Radny Z.Łysik powiedział, że obserwuje się najazd tirów na małe miejscowości. Zapytał,
czy można to ograniczyć?
Pani Wójt odpowiedziała, że na drodze krajowej „1” nie ma ograniczenia tonażu, nie możemy więc interweniować w sprawie przejeżdżania samochodów ciężarowych. Była prowadzona rozmowa z dyrektorem GDDiA, który stwierdził, że prowadzą stały monitoring.
Pan J.Guszkowski poprosił, aby porozumieć się z władzani sąsiednich gmin i wspólnie
wystosować protest do właśćicieli autostrady o zmniejszenie odpłatności za korzystanie
z niej. Z powodu wysokości stawki kierowcy jadą innymi drogami, przez co są one
zatłoczone i niszczone. Jest okres przedwyborczy, może warto to wykorzystać.
Pani Wójt powiedziała, że gminy województwa pomorskiego wystosowały już ostry protest
do Premiera. Każdy kto może pisze protesty, jednak GDDiA tylko wykonuje zapisy ustawy.
Ad.18 Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji
Rady Gmin i zamknął obrady słowami: ”Zamykam obrady VIII sesji Rady Gminy
Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz. 16:26.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Roman Klamann
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