PROTOKÓŁ Nr VII/11
VII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 15 czerwca 2011 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
VII sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 15:00 w sali narad
Urzędu Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczył p.Roman Kalmann 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 protokołów IV, V i VI sesji,
interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2010 rok, ocena jego
realizacji i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu wystąpienie p.H.Brejwo - Wójta i p.J.Żbikowskiej - Skarbnika Gminy,
3. Sprawozdanie finansowe Gminy Pszczółki za 2010 rok - przedstawia p.J.Żbikowska,
4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pszczółki - przedstawia
p.M.Tomaszewski - Podinspektor ds. nieruchomości i gospodarki komunalnej,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2010 rok - przedstawia p.R.Klamann Przewodniczący Rady Gminy Pszczółki,
6. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Pszczółki - przedstawia p.J.Jakowska,
7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki - przedstawia
p.J.Żbikowska,
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki przedstawia p.R.Klamann.
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2011-2017 referuje p.J.Żbikowska - Skarbnik Gminy,
2) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2011 rok - referuje p.J.Żbikowska,
3) w sprawie zmiany uchwały nr V/35/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 6 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej zabudowanej działki nr
63/11, położonej w Pszczółkach - referuje p.M.Tomaszewski,
4) w sprawie sprzedaży w formie przetargowej niezabudowanej działki nr 405/11, położonej
w Pszczółkach - referuje p.M.Tomaszewski,
5) w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży działek nr 103/6 i 102/8, położonych
w miejscowości Różyny - referuje p.M.Tomaszewski
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6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rębielcz, Gmina Pszczółki - referuje p.A.Rogińska Podinsp. ds.budownictwa i inwestycji,
7) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb geodezyjny Kolnik, Gmina Pszczółki, uchwalonego uchwałą nr XXXI/283/09
z dnia 12 listopada 2009 r. dla działki oznaczonej geodezyjnie nr 91 - referuje p.A.Rogińska,
8) w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pszczółki, uchwalonego uchwałą nr XV/180/01 Rady Gminy
Pszczółki z dnia 28 grudnia 2001 r. - referuje p.A.Rogińska,
9) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pszczółki (drodze gminnej stanowiącej
działkę nr 503/2) - referuje p.B.Drzewiecka - Inspektor ds.geodezji,
10) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skowarcz (drodze gminnej stanowiącej
działki nr 351/4, 351/11 i 352/23) - referuje p.B.Drzewiecka.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
w 2010 roku - referuje p.B.Nowakowska - Kierownik GOPS w Pszczółkach,
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Pszczółki w 2010 roku - referuje p.B.Nowakowska,
12. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi za 2010 rok” - referuje p.Ewa Grabowska - Inspektor ds.kultury
i sportu,
13. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki za rok 2010 - referuje p.O.Laskowska - Główny Specjalista ds.zarządzania projektami,
14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Pszczółki za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2010 r. - referuje p.M.Szadkowska Podinsp.ds.ochrony środowiska.
15. Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami.
16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady Gminy.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
VII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami: „Otwieram
VII sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitał radnych, Panią Wójt, Zastępcę Wójta,
Sekretarza Gminy, Skarbnika, Sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził obecność 15 radnych wszyscy obecni, tym samym sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał.
Lista obecności w załączeniu.
W sesji uczestniczyło także 6 sołtysów - lista obecności w załączeniu.
3) przedstawienie 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 15 radnych, przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
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4) przyjęcie protokołów IV, V i VI sesji
Przewodniczący Rady R.Klamann powiedział, że protokoły IV, V I VI sesji były wyłożone do wglądu w kancelarii Rady Gminy i radni nie wnieśli do nich żadnych poprawek, w
związku z czym zostają zatwierdzone przy braku sprzeciwu.
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów
Żadnych nie zgłoszono.
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Nie miały miejsca.
Ad.2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2010 rok i ocena jego
realizacji.
Pani H.Brejwo - Wójt Gminy, powiedziała, że sprawozdanie z wykonania budżetu było
szczegółowo omawiane i analizowane na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady
Gminy, w związku z czym na sesję przygotowała prezentację multimedialną. Powiedziała,
że wykonanie dochodów ogółem wyniosło ~23.594.550 zł, co stanowi 95,6%, natomiast
wykonanie wydatków ogółem wyniosło ~28.344.047 zł, co stanowi 96,8%. Pokazała
i omówiła zrealizowane inwestycje oraz remontowane obiekty, podając wysokości kwot, za
które zostały wykonane, oraz pokazała fotografie z najważniejszych wydarzeń kulturalnych, jakie miały miejsce na terenie naszej gminy w minionym roku.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są uwagi bądź pytania do omówionego
zagadnienia. Ponieważ żadnych nie zgłoszono, poprosił o zabranie głosu Skarbnika
Gminy. Pani J.Żbikowska odczytała treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2011 r. na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Pszczółki za 2010 r. Dokument ten został oceniony pozytywnie, sprawozdanie sporządzono prawidłowo, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów
w sprawie sprawozdawczości budżetowej, a porównanie danych zawartych w części
opisowej tego dokumentu z danymi zawartymi w rocznych sprawozdaniach budżetowych,
nie wykazało różnic.
Ad.3 Następnie p.J.Żbikowska omówiła sprawozdanie finansowe, które składa się z następujących sprawozdań cząstkowych, sporządzonych na dzień 31 grudnia 2010 r.:
- bilansu z wykonania budżetu Gminy Pszczółki - stanowiącego zestawienie zasobów aktywów i pasywów budżetu,
- bilansu jednostki budżetowej, odzwierciedlającego sytuację majątkowo-finansową jednostki,
- sprawozdania łącznego jednostek budżetowych - rachunku zysków i strat jednostki,
- sprawozdania łącznego jednostek budżetowych - zestawienia zmian w funduszu
jednostek.
Pytań do przedstawionego zagadnienia nie było.
Ad.4 Stan mienia komunalnego Gminy Pszczółki przedstawił p.Maciej Tomaszewski Podinsp. ds. nieruchomości i gospodarki komunalnej. Powiedział, że dokument taki
sporządza się na koniec każdego roku, jednak w związku ze zmianą przepisów, obecnie
obejmuje on okres od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Informacja zawiera
dane na temat stanu gminnego zasobu gruntów, budowli i budynków gminnych, zmiany
dotyczące tych obiektów, sprzedaży i nabycia nieruchomości, dzierżawy, najmu i użyczenia, a także użytkowania wieczystego.
Pytań do przedstawionego sprawozdania nie było.
Ad.5 Pan R.Klamann przedstawił treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2010 rok.
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Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, 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 VII/47/11 została podjęta jednogłośnie.
Ad.6 Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Pszczółki.
Pani J.Jakowska odczytała treść opinii Komisji Rewizyjnej, stanowiącej jednocześnie
wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki. Komisja na
posiedzeniu w dniu 11 maja 2011 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2010 r. i złożyła wniosek do Rady Gminy o udzielenie absolutorium dla Wójta.
Ad.7 Pani J.Żbikowska odczytała treść opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, który pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki.
Ad.8 Pan R.Klamann stwierdził, że Rada Gminy zapoznała się ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do podjęcia decyzji w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. Ponieważ
decyzja podejmowana jest w drodze uchwały, zarządził głosowanie nad udzieleniem
absolutorium dla Pani Wójt. 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 VII/48/11 została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Pani Wójt dziesiątego absolutorium i wręczył
wiązankę kwiatów. Pani Brejwo serdecznie podziękowała radnym za kolejny rok współpracy, za ich zrozumienie i wszelką pomoc. Podziękowała również sołtysom za ich pracę
na rzecz społeczności lokalnej.
Posiedzenie opuściła radna U.Narożnik.
Ad.9 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20112017
Pani J.Żbikowska wyjaśniła, że bieżąca zmiana budżetu - wzrost dochodów i wydatków,
powoduje konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki.
W związku z przystąpieniem do realizacji zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej
Różyny-Kleszczewko-Ulkowy etap I, zachodzi konieczność zaciągnięcia dodatkowego
kredytu w kwocie 3.000.000 zł. Całkowita jego spłata nastąpi w 2017 r. Zmiany w wykazie
przedsięwzięć dotyczą wprowadzenia na 2012 rok zadania dotyczącego sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Radny M.Urbanek zapytał, czy w związku ze zwiększeniem kwoty kredytu z 600 tys. zł do
3.600.000 zł istnieje ryzyko wzrostu podatków w naszej gminie?
Pani Wójt odpowiedziała, że tego nie wie, ponieważ to Rada Gminy określa wysokość
podatków w ramach limitów określonych przez Ministra Finasów.
Pani J.Żbikowska powiedziała, że analizując załącznik nr 1 sprawdzamy wskaźniki, które
pozwalają na zaciągnięcie długu w określonej wysokości.
Pani Wójt dodała, że jesteśmy pod rządami nowej ustawy o finansach publicznych
i wskaźniki wyliczane są indywidualnie dla każdej gminy. Zastanawialiśmy się, czy podpisać umowę z Wojewodą na realizację przebudowy drogi Różyny-Kleszczewko-Ulkowy,
w ramach tzw.”schetynówki”, ale ze względu na to, że w przyszłym roku możemy nie mieć
szansy uzyskania dofinansowania, podjęliśmy decyzję na „tak”.
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Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw nie było, wstrzymała się
1 osoba.
Uchwała nr VII/49/11 została podjęta.
2) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2011 rok
Pani Wójt powiedziała, że do projektu uchwały wprowadzamy autopoprawkę, którą
omówi Pani Skarbnik. Pani J.Żbikowska wyjaśniła, że zmiana polega na przeniesieniu
środków w kwocie 28.000 zł z remontu dróg na remont sanitariatów w Szkole Podstawowej
w Pszczółkach. Następnie szczegółowo omówiła poszczególne załączniki uchwały.
Powiedziała, że projekt zmiany budżetu uwzględnia po stronie dochodów zwiększenia
z tytułu opłat za ścieki (50.000 zł), opłat za zajęcie pasa drogowego (2.000 zł), odszkodowań za zniszczone mienie - wiatę przystankową (3.375 zł) oraz skradziony sprzęt
w Publ.Gimnazjum (3.416 zł), wpływów z różnych dochodów w Urzędzie (6.000 zł), wpływy
z podatku od nieruchomości osób prawnych (100.000 zł) i fizycznych (39.100 zł). Wprowadzone zostały środki od Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację dróg
polnych (80.000 zł) oraz dotację z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (3.000.000 zł), wpływy z przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego (2.300 zł) oraz środki z programu Działaj Lokalnie - zadanie
wykonane w roku ubiegłym (2.000 zł). Zmniejszenia planu dochodów dotyczą wpływów
z wynajmów w Urzędzie (-3.000 zł) i wpływów z różnych dochodów w gospodarce
gruntami oraz nieruchomościami (-4.000 zł). Zmiany w planie wydatków obejmują
zwiększenia środków na awarie wodociągowe (80.000 zł) i podatek vat (18.400 zł),
modernizację drogi polnej Różyny-Kleszczewko (163.000 zł) - współfinansowanie Urzędu
Marszałkowskiego, przebudowę drogi gminnej Różyny-Kleszczewko-Ulkowy (6.016.000 zł)
- współfinansowanie z budżetu państwa, montaż nowej wiaty przystankowej (3.375 zł),
składki z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń (9.000 zł), zakup energii
w OSP (4.000 zł) oraz zakup i montaż rejestratora w Publ. Gimnazjum w Pszczółkach
(3.416 zł), remont sanitariatów w Szkole Podst. w Pszczółkach (28.000 zł). Zmniejszenia
w planie wydatków dotyczą remontów dróg (-44.000 zł). Wprowadzenie dodatkowych
zadań powoduje konieczność zwiększenia kwoty planowanego kredytu o 3.000.000 zł.
Radny Z.Łysik powiedział, że była propozycja wycofania się ze Stowarzyszenia Związku
Gmin Nadmorskich, a w projekcie uchwały ujęta jest kwota 9.000 zł na składki z tytułu
przynależności.
Pani Wójt odpowiedziała, że jeszcze rok będziemy członkami i sprawdzimy, czy zasadna
jest dalsza nasza przynależność. Lokalna Grupa Działania zwróciła się do swoich
członków z prośbą o udzielenie pożyczki. Ponieważ nie chcemy tego robić, zaproponowaliśmy zapłatę składki członkowskiej za 2012 roki w roku bieżącym.
Ponieważ więcej pytań do projektu uchwały nie było, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw nie było, wstrzymała się 1 osoba.
Uchwała nr VII/50/11 została podjęta.
3) w sprawie zmiany uchwały nr V/35/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 6 kwietnia 2011 r. w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej zabudowanej działki nr 63/11,
położonej w Pszczółkach
Pan M.Tomaszewski wyjaśnił, że w podjętej w kwietniu br. uchwale omyłkowo użyto
nazwy „Zakład Opieki Zdrowotnej” zamiast prawidłowej „Zespół Opieki Zdrowotnej”. Ponadto
otrzymaliśmy zawiadomienie z Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku o zmianie
numeru księgi wieczystej dla działki wskazanej w tytule uchwały, stąd jego korekta.
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Pani Wójt powiedziała, że do ZOZ „MEDICAL” wysłaliśmy pismo z informacją o wysokości
kwoty sprzedaży obiektu, którą ustaliła Rada Gminy. Pani Dyrektor poprosiła o spotkanie
w sprawie możliwości zwolnienia z podatku VAT, a tym samym obniżenia tej kwoty, jednak
zgodnie z przepisami, nie jest to możliwe, bo dotyczy nowego obiektu. W efekcie otrzymaliśmy pismo, że „MEDICAL” akceptuje kwotę sprzedaży i przystępuje do załatwienia kredytu.
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann 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 VII/51/11 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie sprzedaży w formie przetargowej niezabudowanej działki nr 405/11, położonej
w Pszczółkach
Pan M.Tomaszewski wyjaśnił, że uchwała dotyczy działki położonej w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej przy ul.M.Rataja w Pszczółkach, przez którą przebiega linia wysokiego napięcia i kanalizacja deszczowa. Działka ma powierzchnię 800 m2.
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann 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 VII/52/11 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży działek nr 103/6 i 102/8, położonych
w miejscowości Różyny
Pan M.Tomaszewski omówił projekt uchwały. Powiedział, że w załącznikach wymienieni
są właściciele lokali mieszkalnych, ich udział w działkach, cena sprzedaży oraz cena po
zastosowaniu bonifikaty. Obie działki stanowią podwórka oraz ogródki przy wielorodzinnych
budynkach mieszkalnych, które wcześniej były komunalnymi.
Pan S.Piskorz - Sołtys Różyn, powiedział, że jest to bardzo atrakcyjne miejsce. Stwierdził, że
podwórza są duże i powinny zostać sprzedane mieszkańcom, ale ogródki, które w znacznej
części nie są uprawiane, podzielone na działki, zwłaszcza, że jest to teren przeznaczony pod
budownictwo.
Pani Wójt powiedziała, że ten teren jest użytkowany przez mieszkańców od lat, zagospodarowali go, należy to uszanować. Mają oni tam swoje garaże, szałerki i ogródki warzywne.
Było spotkanie z mieszkańcami, podczas którego zaproponowaliśmy sprzedaż terenu.
Uzgodniliśmy, że zlecimy wycenę, a następnie przeznaczymy do sprzedaży, jednak pod
warunkiem, że wszyscy przystąpią do wykupu.
Radny Z.Łysik stwierdził, że popiera stanowisko Pana Sołtysa. Takie zdanie wyraził również
radny W.Rek.
Pani Wójt powiedziała, że podczas spotkania mieszkańcy sygnalizowali, że w przypadku
podzielenia tego terenu na działki, nie będą w stanie ich kupić. Poprosiła o sprawiedliwą
ocenę sytuacji, ponieważ dotyczy ona niezbyt zasobnej grupy.
Radny M.Urbanek stwierdził, że umów należy dotrzymywać, aby mieszkańcy nie stracili
zaufania do organów gminy.
Pan J.Guszkowski - Sołtys Skowarcza, zapytał o wielkość tych działek.
Pan M.Tomaszewski odpowiedział, że działki mają powierzchnię 15 i 18 arów.
Radny W.Rek zgłosił poprawkę - zmniejszenie wielkości bonifikaty z 95 do 90%.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad zgłoszoną poprawką. Obecnych 14
radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 10 radnych, przeciw - 1 radny, wstrzymały się 3 osoby.
Poprawka została przyjęta.
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Ponieważ więcej uwag nie było, Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann zarządził
głosowanie nad projektem uchwały wraz z poprawką. Obecnych na sesji 14 radnych,
ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 12 radnych, przeciw - 1 radny, wstrzymała się 1 osoba.
Uchwała nr VII/53/11 została podjęta.
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rębielcz, Gmina Pszczółki
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obrębu geodezyjnego Rębielcz przestał obowiązywać w grudniu 2003 r. Dodała, że obręb
ten obejmuje również miejscowość Żelisławki.
Pani Wójt przedstawiła obecnym prezentację multimedialną, pokazującą procedurę uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego. Powiedziała, że procedura trwa ok. 2 lata
i sporządzając plan, sprawdza się jego zgodność ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Radna H.Grzesiuk podziękowała za prezentację, która umożliwiła jej zrozumienie zasad
sporządzania planów przestrzennych.
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann 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 VII/54/11 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb geodezyjny Kolnik, Gmina Pszczółki, uchwalonego uchwałą nr XXXI/283/09
z dnia 12 listopada 2009 r. dla działki oznaczonej geodezyjnie nr 91
Pani Wójt wyjaśniła, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Kolnika
został przyjęty uchwałą w listopadzie 2009 r. W sprawie jego zmiany zwrócił się jeden
z mieszkańców, który na obszarze znajdującym się w strefie ochrony konserwatorskiej,
zamierza wybudować oborę. Teren ten ma określoną linię zabudowy, która ogranicza działania inwestycyjne. Projektant jednak wykonał dokumentację, a kiedy właściciel nieruchomości
wystąpił do Starostwa o pozwolenie na budowę, okazało się, że jest to niemożliwe. To
zaniedbanie ze strony mieszkańca, bo plan był wyłożony do wglądu i należało zainteresować
się tym tematem, ale nie chcemy pozostawić go z problemem. Jest to młody rolnik, któremu,
dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa, potrzebny jest nowy obiekt. Została
przeprowadzona rozmowa z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który w drodze
wyjątku wyraził zgodę na zmianę zapisów planu dla tej działki. Zmiana jest kosztowna, ale
koszt poniesie mieszkaniec.
Radna K.Cieślewicz zapytała, jaki jest to koszt?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie wie dokładnie, ale około 6 tys. złotych.
Ponieważ więcej pytań do projektu uchwały nie było, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr VII/55/11 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pszczółki, uchwalonego uchwałą nr XV/180/01 Rady Gminy
Pszczółki z dnia 28 grudnia 2001 r.
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że procedura zmiany Studium jest podobna i równie
długotrwała jak uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Pani Wójt dodała, że Studium nie jest aktem prawa miejscowego, ale zmiany planów zagospodarowania muszą być zgodne z jego zapisami. Koszt aktualizacji tego dokumentu wynosi
ok. 50 tys. zł, dlatego chcielibyśmy załatwić to przy okazji sporządzania planu dla obrębu
Rębielcz.
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann 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 VII/56/11 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pszczółki (drodze gminnej stanowiącej
działkę nr 503/2).
Pani B.Drzewiecka wyjaśniła, że uchwała dotyczy drogi na granicy Pszczółek
i Skowarcza, przy Stacji Paliw OPLEN. Właściciele działek położonych w sąsiedztwie zaproponowali nazwy: „Herbaciana”, „Orłowa” (od znaku orła na stacji CPN) lub „Przy Nasypie”.
Projekt uchwały był przedstawiony na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i tam uzgodniono
nazwę „ul. Wałowa”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było uwag, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr VII/57/11 została podjęta jednogłośnie.
10) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skowarcz (drodze gminnej stanowiącej
działki nr 351/4, 351/11 i 352/23).
Pani B.Drzewiecka powiedziała, że uchwała dotyczy ulicy w Skowarczu za torami,
bocznej od ul.Żuławskiej. Mieszkańcy zaproponowali nazwę „ul. Platynowa”, ponieważ równoległe do niej mają nazwy: „Piaskowa”, „Srebrna” i „Złota”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
J.Przyłucka zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr VII/58/11 została podjęta jednogłośnie.
Ad.10
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pszczółkach za 2010 rok.
Pani B.Nowakowska - Kierownik GOPS w Pszczółkach, przedstawiła prezentację
multimedialną i na jej podstawie omówiła działalność placówki w 2010 roku. Szczegółowe
sprawozdanie zostało przekazane radnym w materiałach na sesję.
Pytań do omówionego zagadnienia nie było.
Ad.11 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Probleblemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pszczółki w 2010 roku.
Pani B.Nowakowska omówiła realizację ww. programów przedstawiając prezentację
multimedialną. Sprawozdanie w wersji papierowej zostało przekazane radnym w materiałach na sesję.
Pytań do przedstawionego zagadnienia nie było.
Ad.12 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi za 2010 r.” przedstawiła p.J.Przyłucka. Zwróciła uwagę, że
w minionym roku na Gminne Stowarzyszenie Sportowe wydatkowano kwotę 40.000 zł,
do tego dochodzi koszt utrzymania obiektu użytkowanego przez GSS. Szczegółowe dane
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radni otrzymali w materiałach na sesję.
Pytań do omówionego zagadnienia nie było.
Ad.13 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki za rok 2010
Pani Wójt powiedziała, że sprawozdanie otrzymali radni w materiałach na sesję.
Wszystkie zrealizowane zadania były przedstawione i omówione podczas prezentacji
multimedialnej, obrazującej realizację budżetu w 2010 r.
Pytań nie było.
Ad.14 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Pszczółki za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2010 r.
Sprawozdanie przedstawiła Pani A.Gołkowska. Dokument ten otrzymali radni w materiałach na sesję. Zapytała, czy są kwestie do wyjaśnienia lub uzupełnienia?
Pytań ani uwag nie było.
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. w okresie od stycznia do kwietnia br. mieliśmy umowę z firmą VEOLIA na realizację
przewozów mieszkańców na trasie Pszczółki-Rębielcz-Żelisławki-Sobowidz. Nie przedłużyliśmy jej, ponieważ dopłacaliśmy do realizacji usługi, a mieszkańców jeździło zaledwie
kilku (1 albo 2 osoby).
2. jesteśmy po uroczystym otwarciu kompleksu boisk wielofunkcyjnych „ORLIK” w Różynach,
połączonym z obchodami Dnia Dziecka.
3. w miejscowościach naszej gminy odbyły się imprezy z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki.
Podziękowała Sołtysom za ich organizację i pochwaliła aktywność.
4. przeprowadziliśmy równanie dróg polnych i uzupełnienia nawierzchni dróg asfaltowych,
5. jesteśmy po przetargach na budowę kanalizacji sanitarnej w ul.Makowej w Różynach
oraz na remont nawierzchni drogi gminnej ul.J.Piłsudskiego w Pszczółkach.
6. dziś ogłosiliśmy postępowanie na usunięcie awarii sieci wodociągowej w ul.Korczaka
w Pszczółkach. Występują braki wody na osiedlu położonym powyżej tej ulicy
i w Ulkowych. Sprawdzimy przekrój sieci, ponieważ na mapach mamy wodociąg ø 110,
a w rzeczywistości prawdopodobnie jest ø 90. W przyszłości musimy wybudować zbiornik
retencyjny przy ścieżce rowerowej i w Skowarczu.
7. trwa postępowanie przetargowe na przebudowę budynku komunalnego przy ul.
Kościelnej 8 w Pszczółkach na bibliotekę publiczną.
8. w trakcie realizacji są place rekreacyjne przy ul.Kościelnej w Pszczółkach oraz
w Ulkowych. Poprosiła o internetowe głosowanie na plac zabaw przy ul. Szkolnej
w Pszczółkach.
Powiedziała też, że posiadamy wyceny działek w Różynach - koszt 1 m2 wynosi 96,23
zł netto (118,36 zł brutto) + koszt wyceny.
Pan R.Klamann powiedział, żeby ta cena była wywoławczą na przetargu.
Pan S.Piskorz stwierdził, że w obrocie prywatnym koszt 1 m2 działki w Różynach wynosi
80-90 zł brutto, zatem ta cena jest wysoką.
Pani Wójt powiedziała, że ogłosimy przetarg i zobaczymy, czy będą chętni do kupna.
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 do Kancelarii Rady Gminy wpłynęły pisma o następującej tematyce:
1. z Pomorskiej Izby Rolniczej w sprawie wyborów do Rad Powiatowych Izb Rolniczych.
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W skład Rady Powiatowej w Powiecie Gdańskim weszli nasi mieszkańcy - p.Krystyna
Narożnik ze Skowarcza i p.Jerzy Barto z Ulkowych. W związku z tym zwrócono się
z prośbą o włączenie tych osób do prac samorządu, związanych z obszarami wiejskimi
i rolnictwem.
2. od Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie zgłaszania kandydatów na
ławników, w związku z zakończeniem ich kadencji. Naboru dokonuje Rada Gminy i do
Sądu Okręgowego w Gdańsku zostanie wybrana 1 osoba, a do Sądu Rejonowego
w Gdańsku - 7 osób, w tym 2 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Na stronie
internetowej naszego Urzędu znajduje się KOMUNIKAT Wójta Gminy Pszczółki,
zawierający szczegółowe informacje na ten temat.
Przewodniczący Rady powiedział, że uczestniczył we wszystkich posiedzeniach komisji
stałych Rady Gminy Pszczółki. Ponadto w miniony piątek wziął udział w spotkaniu
z członkami Gminnego Stowarzyszenia Sportowego w Pszczółkach, które było uroczystym
zakończeniem sezonu sportowego. Pogratulował awansu do IV LIGI.
Ad.17 Wolne wnioski i informacje
1. Pan S.Piskorz zaprosił do odwiedzania strony internetowej Sołectwa Różyny: rozyny.pl.
Powiedział, że jest dumny z tego, że świetlica tętni życiem, bo odbywa się tam mnóstwo
ciekawych zajęć. To samo dotyczy boiska ORLIK. Dodał, że Rady Sołeckie Różyn
i Kleszczewka współpracują ze sobą. Wspólnie zorganizowały festyn dla dzieci oraz Dzień
Matki. Zaprosił obecnych na imprezę plenerową pn. „Noc Świętojańska w Różynach”, która
odbędzie się w najbliższą sobotę o godz.19:00. Do Pani Wójt zwrócił się z prośbą o pomoc
w następującej sprawie: na placu za świetlicą w Kleszczewku spotyka się młodzież.
Mieszkająca w sąsiedztwie Pani przegania młodych ludzi, zabiera piłki, które wpadają do
ogródka i często wzywa policję. Młodzież przyjeżdża motorowerami, więc policjanci sprawdzają dokumenty i nierzadko wystawiają mandaty za ich brak. Poprosił o rozmowę z przedstawicielami prawa, by okazali wyrozumiałość i trochę łagodniej podchodzili do tej kwestii.
Pani Wójt odpowiedziała, że nie ma takiej opcji, by na ten temat rozmawiała z policją,
która przestrzega przepisów prawa. Jeśli ktoś jeździ bez uprawnień lub bez dokumentów,
to musi liczyć się z tym, że zostanie skontrolowany i ukarany. Inną sprawą jest reagowanie
na wezwania mieszkańców - są skargi i niezadowolenie na postępowanie funkcjonariuszy.
Podkreśliła, że plac za świetlicą nie jest terenem do gry w piłkę nożną. Boisko jest po
drugiej stronie ulicy. Młodzież mająca poparcie sołtysa czuje się bezkarna, pozwala sobie
na spoufalanie i niegrzeczne odzywki. Musimy pamiętać, że nasza postawa wpływa na
zachowanie młodzieży.
2. Radna H.Grzesiuk zapytała, czy wiadomo coś na temat rzeki Bielawy?
Pani Wójt odpowiedziała, że nasze wystąpienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
wysłał do Oddziału w Słupsku, bo nie jest w stanie przerobić dokumentów.
3. Pani Wójt poprosiła o zwrócenie uwagi na parkowanie samochodów na trawie przy
boisku w Różynach, przez co murawa jest niszczona.
4. Pani P.Czapiewska zapytała, czy wiadomo, kiedy rozpocznie się budowa tunelu
w Pszczółkach?
Pani Wójt odpowiedziała, że nic nie wiemy, bo nikt z wykonawców się nie zgłosił.
Konieczym byłoby zorganizowanie spotkania z mieszkańcami Pszczółek, którzy sąsiadują
z tą inwestycją oraz Ostrowitego, ale nie ma partnera do rozmowy.
5. Pani P.Czapiewska powiedziała, że pojazdy ciężarowe z WAKOZ, poruszające się po
drodze do Ostrowitego, nie przestrzegają przepisów.
Pani Wójt odpowiedziała, że w tej sprawie skierowaliśmy pismo do Policji. Kiedy będzie
zrobiony objazd, planujemy położenie progu spowalniającego.
Radny W.Rek zwrócił uwagę, że jeśli tą drogą kursuje autobus szkolny, będzie to niezgodne z prawem.
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6. Pani M.Połtarzycka powiedziała, że Państwo Banaczyk i Wołoszka chcą pomóc przy
utwardzeniu ul.Wierzbowej w Kleszczewku. Koniecznym jednak jest wycięcie drzew, na
które jest decyzja o wycince. Zapytała, czy mogą to zrobić i w zamian zabrać drewno?
Pani Wójt odpowiedziała, że jeśli na to zgodzi się Rada Sołecka, to tak, ale warunkiem jest
usunięcie drzew z korzeniami.
Ad.18 Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji
Rady Gmin i zamknął obrady słowami: ”Zamykam obrady VII sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz. 18:40
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Roman Klamann
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