PROTOKÓŁ Nr IX/11
IX sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 28 września 2011 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
IX 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 VIII sesji,
interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczółki za I półrocze
2011 r. - referuje p.J.Żbikowska - Skarbnik Gminy,
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminej Biblioteki Publicznej
w Pszczółkach za I półrocze 2011 r. - referuje p.J.Żbikowska,
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2011-2017 referuje p.J.Żbikowska,
2) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2011 rok - referuje p.J.Żbikowska,
3) w sprawie zatwierdzenia projektu pn. ”Pszczółkowska Akademia Juniora - wyrównywanie
szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Pszczółki” referuje p.O.Laskowska - Główny Specjalista ds. Zarządzania Projektami i Promocji Gminy,
4) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pszczółki na lata 2011-2018 referuje p.O.Laskowska,
5) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w
Pszczółkach - referuje p.J.Przyłucka - Sekretarz Gminy,
6) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki położonej w miejscowości
Pszczółki - referuje p.A.Gołkowska - Zastępca Wójta,
7) w sprawie sprzedaży działki nr 14/1, położonej w miejscowości Ulkowy - referuje
p.A.Gołkowska,
8) w sprawie sprzedaży działki nr 249/5, położonej w miejscowości Pszczółki - referuje
p.A.Gołkowska,
9) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skowarcz - działki nr 160, 154/34 i cz.
449/27 - referuje p.B.Drzewiecka - Geodeta gminny.
5. Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady Gminy.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
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Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
IX sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami: „Otwieram IX
sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitał radnych, Panią Wójt, Sekretarza Gminy, Skarbnika
Gminy, Sołtysów oraz p.Bernarda Pawlaka - radnego powiatowego.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził obecność 14 radnych jeden nieobecny (A.Marszałkowski), 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, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołu VIII sesji
Przewodniczący Rady p.R.Klamann powiedział, że protokół VIII sesji był wyłożony do
wglądu w kancelarii Rady Gminy i radni nie wnieśli do niego żadnych uwag ani poprawek,
w związku z czym zostaje zatwierdzony przy braku sprzeciwu.
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Żadnych nie zgłoszono
Ad.2 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczółki za I półrocze 2011 r.
Realizację budżetu Gminy Pszczółki za I półrocze 2011 r. szczegółowo omówiła Pani
Jolanta Żbikowska - Skarbnik Gminy. Informacja w wersji papierowej stanowi załącznik nr 1
do protokołu.
Pytań do omówionego zagadnienia nie było.
Ad.3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminej Biblioteki Publicznej
w Pszczółkach za I półrocze 2011 r.
Pani J.Żbikowska także omówiła realizację budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pszczółkach za I półrocze. Informacja w wersji papierowej stanowi załącznik nr 2
do protokołu.
Pytań do omówionego zagadnienia nie było.
Ad.4 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2011-2017
Pani J.Żbikowska - Skarbnik Gminy, wyjaśniła, że bieżąca zmiana budżetu - obniżenie
planowanej kwoty dochodów oraz wydatków, powoduje konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki. Podpisanie umów na projekty współfinanfinansowane ze środków UE pozwala na zwiększenia planowanej kwoty dochodów w 2012 r.
W zakresie przedsięwzięć przesuwa się na 2012 r. środki na realizację zadania dotyczącego
przebudowy budynku komunalnego na bibliotekę oraz wprowadza na ten rok nowe przedsięwzięcie dotyczące wykonania koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej w gminie.
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.
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Uchwała nr IX/69/11 została podjęta jednogłośnie.
Na sesję przybył p.Bogdan Dombrowski - Radny Powiatu Gdańskiego.
2) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2011 rok
Zmiany budżetu Gminy Pszczółki na bieżący rok szczegółowo omówiła Pani J.Żbikowska.
Powiedziała, że projekt uwzględnia po stronie dochodów zwiększenia z tytułu otrzymanych
odszkodowań za szkody w budynku administracyjnym Urzędu Gminy, w budynku świetlicy
w Kleszczewku i z tytułu kradzieży siatki na placu przy Szkole Podstawowej w Skowarczu.
Ponadto wprowadza się środki z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych na cele kulturalne,
dotacje z budżetu państwa z tytułu refundacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego
zrealizowanego w 2010 r. oraz środki z tytułu zwrotów dotacji i odsetek od nich w GOPS,
w związku ze zwrotem zasiłków. Zmniejszenia planu dochodów dotyczą środków UE związanych z przebudową budynku komunalnego w Pszczółkach na bibliotekę - przesunięcie kwoty
285.000 zł na 2012 r., środków wynikających z ostatecznego rozliczenia remontu świetlicy
w Kleszczewku, opłat za przedszkole, opłat adiacenckich oraz wpływów ze sprzedaży
składników majątkowych. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 440.284 zł. Zmiany
w planie wydatków dotyczą zmniejszenia kwot planowanych w następujących pozycjach:
podatek vat (-60.000 zł), modernizacja drogi polnej Różyny-Kleszczewko (-17.000 zł),
przebudowa budynku komunalnego na bibliotekę (-462.000 zł) - przesunięcie na 2012 r.,
opłaty środowiskowe (-2.000 zł), zagospodarowanie parku lipowego w Pszczółkach
(-100.000 zł) - przewidziana realizacja w 2012 r., zagospodarowanie placu rekreacyjnego
w Pszczółkach ul.Pomorska (-21.000 zł) - Fundusz sołecki i zaplanowanie w to miejsce
zakupu sprzętu fitness na place w gminne (+17.000 zł). Ponadto wprowadza się środki na
montaż pomp do przepompowni ścieków w Różynach (+60.000 zł), na realizację zadania
"Tajemniczy ogród ..." w Ulkowych (32.660 zł), na budowę punktu widokowego przy szlaku
cysterskim w Pszczółkach (35.697 zł) oraz na projekt "Miesiąc miodowy z Muzeum Miodu ..."
(+19.565 zł) z jednoczesnym przesunięciem środków własnych na to zadania. Ponadto
zwiększa się plan wydatków na remonty budynków komunalnych (+10.000 zł), na wykonanie
dokumentacji na zagospo-darowanie nasypu kolejowego (+4.000 zł) i na cele kultury
z darowizn (+9.500 zł). Dokonuje się korekty w planie wydatków bieżących oświaty, Urzędu
Gminy i GOPS. Wydatki ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę 440.284 zł. Ze względu na
długi okres weryfikacji wniosków
o płatność, środki UE współfinansujące niektóre projekty
realizowane w bieżącym roku, zostaną wprowadzone do budżetu w następnym roku.
Radny Z.Łysik zapytał, czy znany jest darczyńca, który przekazał kwotę 9.500 zł na cele
kulturalne?
Pani J.Żbikowska odpowiedziała, że jest ich kilku i są to: firma CLIMA - 2.000 zł, Bank Spółdzielczy - 1.000 zł, firma GREGOR - 1.000 zł, MTM BRUKBET - 1.000 zł, CBŻ - 500 zł, firma
ZET - 2.000 zł i Piekarnia „Pszczółka” - 2.000 zł.
Przewodniczący Rady p.R.Klamann zapytał, o zmniejszenie dochodów o kwotę 143.000 zł
za opłaty adiacenckie. Co jest tego powodem, czy kwota została niewłaściwie skalkulowana?
Pani Wójt odpowiedziała, że urealniliśmy wpływy z opłaty adiacenckiej. Zgodnie z przepisami, nieruchomości położone na obszarach przeznaczonych w miejscowych planach na
cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu - nieruchomości wykorzystywane na cele rolne,
nie podlegają wycenie, a tym samym opłacie adiacenckiej. Stąd korekta zaplanowanej kwoty
dochodu.
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 - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała nr IX/70/11 została podjęta jednogłośnie.
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3) w sprawie zatwierdzenia projektu pn. ”Pszczółkowska Akademia Juniora - wyrównywanie
szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Pszczółki”
Pani Wójt wyjaśniła, że uchwała jest niezbędna do podpisania umowy na realizację
w roku szkolnym 2011/12 projektu dotyczącego organizacji dodatkowych zajęć wyrównawczych, terapeutycznych i rozwijających umiejętności oraz zainteresowania uczniów klas
I-III szkół podstawowych Gminy Pszczółki. W ramach projektu zostaną zakupione przyrządy
i pomoce dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia tych zajęć.
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 IX/71/11 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pszczółki na lata 2011-2018
Pani Wójt wyjaśniła, że Plany Odnowy są sporządzane dla każdej miejscowości
i zawierają zapisy umożliwiające nam uczestnictwo w projektach współfinansowanych ze
środków unijnych. Treść tych dokumentów ulega zmienie w zależności od potrzeb
i pomysłu mieszkańców na realizację określonych zadań.
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 IX/72/11 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja”
w Pszczółkach
Pani J.Przyłucka - Sekretarz Gminy powiedziała, że uchwała w sprawie opłat za świadczenia przedszkola została podjęta podczas ostatniej sesji Rady Gminy. Niektóre jej zapisy,
na skutek zbyt szczegółowego opracowania, zostały zakwestionowane przez Wydział
Nadzoru i Kontroli PUW, stąd nowy projekt.
O możliwość zabrania głosu poprosiła pani Anna Sierocin-Kutkowska. Powiedziała, że
została wytypowana przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, aby zapytać
dlaczego określona w uchwale stawka za 1 godzinę pobytu dziecka ponad 5 godzin jest tak
wysoka? Powiedziała również, że wyposażenie i stan urzadzeń zabawowych na placu
zabaw przy przedszkolu jest kiepski, i należałoby coś z tym zrobić. Gdyby na ten cel
znalazły się jakieś środki w budżecie gminnym, rodzice także poszukają sponsorów.
Pani J.Przyłucka odpowiedziała, że wynikająca z kalkulacji stawka wyjściowa wynosiła
3,65 zł. Przeliczaliśmy i analizowaliśmy ją w taki sposób, aby koszt dla rodziców nie był
duży. Wcześniej funkcjonowała opłata stała, teraz będzie brany pod uwagę rzeczywisty
pobyt dziecka w placówce i opłaty ponoszone przez rodziców, w porównaniu z rokiem
ubiegłym, zmaleją.
Pani Wójt dodała, że po przeliczeniu budżetu Pani Dyrektor G.Miłkowska już wystąpiła
z wnioskiem o zmniejszenie planu dochodów o kwotę ok. 60.000 zł, bo o tyle zmniejszą się
wpływy z opłat za przedszkole. W budżecie gminnym szukamy obecnie pieniędzy na
bieżące utrzymanie placówki. W sprawie doposażenia placu zabaw można zwrócić się
z wnioskiem do Rady Sołeckiej, aby część środków Funduszu Sołeckiego na przyszły rok
przeznaczyła na ten cel. Pani Dyrektor może także złożyć wniosek do rządowego programu
„Radosna szkoła”.
Radna J.Jakowska zapytała, czy mamy informację, ilu rodziców zrezygnowało z pobytu
dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie mamy takiej wiedzy, ale w przedszkolu jest prowadzony
dziennik obecności.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Pan R.Klamann zarządził
głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
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Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr IX/73/11 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki położonej w miejscowości
Pszczółki
Pani Wójt powiedziała, że uchwała dotyczy działki nr 659 w centrum Pszczółek, na
której znajduje się Cukiernia „Jędruś”. Kończy się umowa dzierżawy i chcemy ogłosić
kolejny przetrag na dzierżawę. Uchwała daje możliwość dzierżawy na okres do 5 lat, ale
umowy podpisujemy na rok.
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 IX/74/11 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie sprzedaży działki nr 14/1, położonej w miejscowości Ulkowy
Pani Wójt wyjaśniła, że chodzi o sprzedaż działki, na której znajduje się sklep spożywczy, będącej w użytkowaniu wieczystym Wnioskodawcy.
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 IX/75/11 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie sprzedaży działki nr 249/5, położonej w miejscowości Pszczółki
Pani Wójt wyjaśniła, że chodzi o działkę za torami, na której wcześniej była strzelnica.
Działka jest w użytkowaniu wieczystym firmy MTM BRUKBET. Teren ten chciałby kupić
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego, by wybudować miasteczko ruchu drogowego. Aby
kupno było możliwe firma MTM musi być właścicielem terenu. W jego sąsiedztwie
położona jest 1-hektarowa działka gminna. Pytaliśmy Panią Dyrektor PORD o możliwość
zagospodarowania jej dla quadów. Pomysł się spodobał i został zaakceptowany. Pani
Dyrektor zapewniła, że z uzwględnieniem tego zostanie opracowany projekt zagospodarowania terenu.
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 IX/76/11 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skowarcz - działki nr 160, 154/34 i cz.
449/27
Pani Wójt wyjaśniła, że jest to droga, która znajduje się przy planowanym boisku za
torami. Mieszkańcy zasugerowali nazwę Zacisze, ale łączące się z nią ulice noszą nazwy
kwiatów, dlatego proponujemy nazwę ul. Bławatkowa.
Ponieważ uwag i innych propozycji nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie nad projektem uchwał. 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 IX/77/11 została podjęta jednogłośnie.
Ad.5 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. została podpisana umowa na realizację projektu „Tajemniczy ogród - wykonanie małej
architektury w parku w Ulkowach”,
2. została podpisana umowa na wykonanie w Pszczółkach punktu widokowego przy
Pomorskim Szlaku Cysterskim,
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3. czekamy na podpisanie umowy na realizację projektu „Pszczółkowska Akademia
Juniora - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Pszczółki”,
4. w trakcie weryfikacji jest projekt na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Ulkowy,
5. na stadion zakupiliśmy tablicę informacyjną, wyświetlającą wynik meczu,
6. w miejscowościach naszej gminy (oprócz Skowarcza) odbyły się zebrania sołeckie,
podczas których ustalono przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na przyszły rok,
7. trwają remonty dróg dojazdowych do pól,
8. trwa przebudowa drogi gminnej na odcinku Różyny-Kleszczewko,
9. dokonaliśmy sprzedaży nieruchomości przy ul.Sportowej w Pszczółkach na rzecz ZOZ
MEDICAL z Turzy,
10. wykonaliśmy projekt budowlany i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę instalacji c.o.
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółkach,
11. została podpisana umowa na „Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia
uczniów z terenu Gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania,
w roku szkolnym 2011/2012”,
12. w Żelisławkach odbył się PIKNIK dla SENIORÓW - impreza bardzo udana,
13. dnia 18 września br. odbyły się Dożynki i Święto Miodu Pszczółkowskiego. Pani Wójt
podziękowała wszystkim za wzięcie udziału, a sołtysom za ustawienie pięknie udekorowanych namiotów sołeckich.
14. nasza gmina jest członkiem Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny,
15. odbywają się spotkania w sprawie budowy tunelu w Pszczółkach. Problemem jest
wykonanie przyzwoitego objazdu przez Ostrowite. Są naciski na rezygnaję z naszych
warunków, by móc rozpocząć inwestycję. Rozmowy są bardzo mało efektywne.
Ad.6 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Gminy
Pan R.Klamann poinformował, że w okresie od ostatniej sesji uczestniczył we
wszystkich posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy. W środy odbywały się dyżury
w kancelarii. Sprawy poruszane przez mieszkańców to budowa tunelu w Pszczółkach oraz
pomysły na rozwiązanie problemu związanego z odpadami komunalnymi. Nadesłana
korespondencja to zaproszenia na różnorodne szkolenia i spotkania. Dodał, że do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku zostało wystosowane pismo o udzielenie
informacji o kandydatach na ławników. Otrzymaliśmy odpowiedź i niebawem Zespół
opiniujący kandydatów przystąpi do analizy złożonych przez nich dokumetów.
Przewodniczący Rady złożył na ręce Pani Sekretarz serdeczne podziękowanie dla
pracowników Urzędu Gminy za ogromną pracę przy organizacji tegorocznych Dożynek.
Ad.7 Wolne wnioski i informacje
Radny Z.Łysik powiedział, że w związku ze wzmożonym ruchem tirów sugerowałby ustawienie na terenie naszej gminy dwóch radarów.
Radna J.Jakowska dodała, że nie tylko tiry stwarzają niebezpieczeństwo. Dotyczy to
również motocyklistów, którzy jeżdżą w ogromną prędkością.
Radny K.Sądej poprosił o ustawienie fotoradaru przy Szkole Podstawowej w Skowarczu.
Kierowny, zwłaszcza samochodów ciężarowych firmy NOBAS oraz autokarów, nie przestrzegają przepisów w tym miejscu.
Pan Bogdan Dombrowski - radny powiatowy, powiedział, że fotoradary są najskuteczniejszą metodą na respektowanie ograniczenia prędkości przez użytkowników dróg.
Pojawienie się Policji jest nieskuteczne, ponieważ kierowcy są wyposażeni w sprzęt
umożliwiający szybkie ostrzeżenie.
Radny K.Sądej zapytał, kto i do kogo występuje o ustawienie radarów?
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Pani Wójt odpowiedziała, że my występujemy do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad,
a ta jest w kontakcie z Inspekcją Ruchu Drogowego. Zapewniła, że złożymy w tej sprawie
wniosek. Dodała, że wystąpiliśmy o ustawienie barier wzdłuż drogi „91”, w miejscach,
w których chodnik i ścieżka rowerowa stykają się z jezdnią.
Radna H.Grzesiuk powiedziała, że część mieszkańców otrzymała ze Starostwa informację na temat ich gruntów. Niepokoi ich to, że działki budowlane nazywane są gruntem
ornym.
Pani Wójt wyjaśniła, że działka, która w planie zagospodarowania przestrzennego jest
przeznaczona pod budownictwo, dopóki nie zostanie zabudowana, w ewidencji gruntów
figuruje jako rola. Informacja ze Starostwa nie ma nic wspólnego z możliwością budowy na
danym terenie.
Radny S.Struzik zapytał na jakim etapie jesteśmy w kwestii przejęcia w Żelisławkach
majątku od IUNG w Puławach?
Pani Wójt odpowiedziała, że czekamy na opinię z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
ponieważ bez niej nie jest możliwe podpisanie aktu notarialnego. Jesteśmy w tej sprawie
w stałym kontakcie z Instytutem.
Radna K.Cieślewicz zapytała, czy wiadomo coś na temat budowy chodnika z Pszczółek
do Kolnika?
Pani Wójt odpowiedziała, że nic nie wiadomo.
Pan Sławomir Piskorz powiedział, że ruch tirów wzmożył się z dniem 1 lipca br., kiedy to
podwyższono opłaty na autostradzie nr 1. Zwracając się do Przewodniczącego Rady
zapytał, czy wystąpił z jakimś wnioskiem w tej sprawie? Czy podczas uroczystości dożynkowej, spotykając się z posłami, rozmawiał o tej uciążliwości? Kierowcy tirów nie respektują znaków, wyprzedzają na ciągłej linii i jest to nagminne.
Pani Wójt powiedziała, że choć pytanie zostało skierowane do Pana Przewodniczącego, to
udzieli odpowiedzi. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady nie
ma uprawnień do występowania i reprezentowania gminy na zewnątrz. My skierowaliśmy
pisma do posłów i senatorów, by w tej sprawie podjęli działania. Droga nr „1” (obecnie nr
„91”) była w fatalnym stanie, zostały wydatkowane ogromne pieniądze na jej remont, a
teraz znów jest niszczona. Rozmawialiśmy też z Komendantem Policji o zwiększenia
kontroli na drodze.
Ad.8 Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji
i zamknął obrady słowami: ”Zamykam obrady IX sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.15:40.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Roman Klamann

7

