PROTOKÓŁ Nr X/11
X sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 26 października 2011 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
X 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 IX sesji,
interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pszczółki w roku szkolnym 20010/2011 - referuje p.J.Przyłucka - Sekretarz Gminy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Gdańsku referuje p.R.Klamann - Przewodniczący Rady Gminy
1) wybór Komisji Skrutacyjnej,
2) opinia Zespołu o zgłoszonych kandydatach na ławników,
3) głosowanie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego GdańskPołudnie w Gdańsku - referuje p.R.Klamann
1) opinia Zespołu o zgłoszonych kandydatach na ławników,
2) głosowanie.
5. 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 stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pszczółki na 2012 rok referuje p.H.Kowalska - inspektor ds. wymiaru podatków,
4) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na
obszarze Gminy Pszczółki na 2012 rok - referuje p.H.Kowalska,
5) w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pszczółki na
2012 rok - referuje p.W.Gołąb - Inspektor ds. księgowości podatkowej,
6) w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych - referuje
p.A.Staszenko - Podinspektor ds. urządzeń wod.-kan.,
7) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy
na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pszczółki - referuje
p.A.Gołkowska - Zastpca Wójta,
8)
zmieniająca uchwałę nr II/25/02 Rady Gminy Pszczółki z dnia 11 grudnia 2002 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki
dla działki o nr ew. 98 w miejscowości Kleszczewko - referuje p.A.Gołkowska,
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9) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych dla
Gminy Pszczółki na 2012 rok - referuje p.B.Nowakowska - Kierownik GOPS,
10) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkonanii dla Gminy
Pszczółki na 2012 rok - referuje p.B.Nowakowska.
6. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych za 2010 r. - przedstawia
p.D.Gromadzka - Kierownik USC i obsługa Rady Gminy.
7. Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady Gminy.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
X sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami: „Otwieram X
sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitał radnych, Panią Wójt, Zastępcę Wójta, Sekretarza,
Skarbnika, Sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy. Przywitał także Panią Edytę
Kubiak-Lipowską, od niedawna zapewniającą obsługę prawaną w Urzędzie Gminy.
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.
Pani Wójt poprosiła o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pszczółki na 2012 rok (pkt 5
ppkt 5). Zgodnie z ustaleniem dokonanym podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady
Gminy, jeżeli stawki podatku pozostają na tym samym poziomie, jak w roku bieżącym, nie
ma potrzeby podejmowania nowej uchwały w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o dokonanie zmiany w tytule projektu uchwały
dotyczącego wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Gdańsku. W związku z tym, że
wczoraj Prezes tej instytucji zgłosił zapotrzebowanie na 2 ławników, stąd słowo „ławnika”
należy zastąpić słowem „ławników”.
Pan R.Klamann zapytał, czy radni wnoszą jakieś uwagi do tak zaproponowanego porządu
obrad? Ponieważ żadnych nie zgłoszono, zarządził głosowanie. Za przyjęciem porządku
obrad - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został
przyjęty jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołu IX sesji
Przewodniczący Rady p.R.Klamann powiedział, że protokół IX 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
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Ad.2 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pszczółki w roku szkolnym 2010/2011
Zagadnienie zreferowała p.J.Przyłucka - Sekretarz Gminy. Powiedziała, że obowiązek
sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika
z ustawy o systemie oświaty. Informacja została opracowana w formie tabelarycznej
i zawiera dane dotyczące: organizacji placówek oświatowych, warunków ich działania,
przeprowadzonych remontów i napraw, zakupu wyposażenia dydaktycznego, zatrudnionej
kadry, wyników nauczania i osiągnięć uczniów, udzielonych stypendiów, dowożenia
uczniów, dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników oraz zwrotu kosztów
dotacji innym j.s.t. Informację radni otrzymali w materiałach na sesję.
Pytań do przedstawionego zagadnienia nie było.
Ad.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku
Pan R.Klamann poinformował, że zgodnie z uchwałą Kolegium Sądu Okręgowego
w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2011 r., zmienionej uchwałą z dnia 25 października br.,
Rada Gminy Pszczólki powinna wybrać 2 ławników do Sądu Okręgowego, w tym jednego
do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. W ustawowym terminie zostały
zgłoszone 2 kandydatki. Ponieważ zgodnie z przepisami ławnicy wybierani są w głosowaniu tajnym, istnieje potrzeba powołania Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi
wybory. Przewodniczący Rady zaproponował następujące osoby:
1) radnego Stanisława Struzika,
2) radnego Jarosława Juchniewicza,
3) radnego Macieja Urbanka.
Wszyscy panowie wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zaproponowanym składem Komisji.
Wynik: Za - 14 głosów, osób wstrzymujących się i przeciw - nie było.
Członkowie Komisji wybrali spośród siebie p.Macieja Urbanka do pełnienia funkcji
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
Pan R.Klamann - Przewodniczący Zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
odczytał treść opinii o kandydatkach. Na ławników Sądu Okręgowego w Gdańsku, na
kadencję 2011-2015, zostały zgłoszone: p.Krystyna Urszula Szulc i p.Teodora Malli.
Analiza dokumentów potwierdziła spełnianie przez kandydatki wymogów określonych
przepisami prawa. Zespół opiniujący zapoznał się także z informacją o kandydatkach,
otrzymaną od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku i na podstawie powyższego
pozytywnie zaopiniował obie kandydatki.
Komisja Skrutacyjna objaśniła sposób głosowania i przeprowadziła wybory rozdając
radnym karty do głosowania z zamieszczonymi tam nazwiskami kandydatek na ławników.
Po przeliczeniu głosów i sporządzeniu protokołu, Przewodniczący Komisji poinformował
obecnych, iż w tajnym głosowaniu kandydatki na ławników otrzymały następującą ilość
głosów: p. Teodora Malli - 13 głosów, a p. Krystyna Szulc - 14 głosów. Obie Panie zostały
wybrane na ławników Sądu Okręgowego w Gdańsku.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść § 1 uchwały, który otrzymał następujące
brzmienie: „Na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku, na kadencję 2011-2015,
w tajnym głosowaniu zostały wybrane następujące osoby:
1) Krystyna Urszula Szulc,
2) Teodora Malli.”
Następnie zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 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 X/78/11 została podjęta jednogłośnie.
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Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego GdańskPołudnie w Gdańsku
Pan R.Klamann - Przewodniczący Zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
odczytał treść opinii o kandydatkach. Na ławników Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe
w Gdańsku, na kadencję 2011-2015, zostali zgłoszeni: p.Wanda Ewa Urbaniak
i p. Tadeusz Bartkowski. Analiza dokumentów potwierdziła spełnianie przez kandydatów
wymogów określonych przepisami prawa. Zespół opiniujący zapoznał się także z informacją o kandydatach, otrzymaną od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku i na
podstawie powyższego pozytywnie zaopiniował obie osoby.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory rozdając radnym karty do głosowania
z zamieszczonymi tam nazwiskami kandydatów na ławników. Po przeliczeniu głosów
i sporządzeniu protokołu, Przewodniczący Komisji poinformował obecnych, iż w tajnym
głosowaniu kandydaci na ławników otrzymali następującą ilość głosów: p.Wanda Urbaniak
- 14 głosów, p.Tadeusz Bartkowski - 14 głosów. Obie osoby zostały wybrane na ławników
Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść § 1 uchwały, który otrzymał następujące
brzmienie: „Na ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, na kadencję
2011-2015, w tajnym głosowaniu zostały wybrane następujące osoby:
1) Wanda Ewa Urbaniak,
2) Tadeusz Bartkowski.”
Następnie zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 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 X/79/11 została podjęta jednogłośnie.
Ad.5 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 - zwiększenie
planu dochodów i wydatków w 2011 roku, powoduje konieczność dostosowania Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki. Kolejno omówiła wszystkie wprowadzone zmiany.
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 X/80/11 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2011 rok
Zmiany budżetu Gminy Pszczółki na bieżący rok szczegółowo omówiła Pani
J.Żbikowska. Powiedziała, że w wyniku analizy wykonania dochodów na koniec III kwartału
zostały zrobione korekty planu. W związku z podpisaniem umowy na realizację projektu
"Pszczółkowska Akademia Juniora - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci
klas I-III szkół podstawowych", zostały wprowadzone środki na jego realizację. Zakończenie zadania dotyczącego zagospodarowania placu rekreacyjno-sportowego
w Pszczółkach przy ul.Kościelnej i podpisanie aneksu do umowy na dofinansowanie go ze
środków UE spowodowało konieczność obniżenia planowanej kwoty dochodów i wydatków
o 22.655 zł. Została zmieniona klasyfikacji budżetowa dotycząca modernizacji dróg
dojazdowych do pól, w związku z czym przeniesiono plan dochodów i wydatków z działu
600 do działu 010. W wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów uzyskano
dodatkowe środki, które przeznaczono na modernizację budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej, zakup wyposażenia do nowego samochodu strażackiego, ubezpieczenie, zakup
komputera i kserokopiarki dla Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach, montaż
zniszczonych słupów oświetleniowych oraz wykonanie instalacji deszczującej na boisku
w Różynach. Obniżenie planu dochodów z tytułu odpłatności za obiady w stołówce
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gimnazjalnej spowodowało obniżenie planu wydatków na zakup żywności. W zakresie
rozchodów budżetu zwiększony został plan na spłatę kredytów, co spowodowane jest
wzrostem kursu euro.
Radny Z.Łysik poprosił o przypomnienie, co to są opłaty eksploatacyjne?
Pani J.Żbikowska odpowiedziała, że to opłaty ponoszone przez firmy wydobywające żwir.
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 X/81/11 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pszczółki na 2012 rok
Projekt uchwały omówiła p.H.Kowalska - Inspektor ds. wymiaru podatków. Powiedziała,
że stawki podatku były omawiane i analizowane podczas wspólnego posiedzenia Komisji
Rady Gminy. Zgłosiła do uchwały autopoprawkę Wójta: §1 pkt 1d powinien brzmieć
następująco: „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania
usług zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,90 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej”.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są propozycje zmiany stawek?
Żadnych nie zgłoszono.
Pan S.Piskorz zapytał, o jaki procent wzrosły stawki podatku?
Pani H.Kowalska odpowiedziała, że o ok.3-4% w stosunku do bieżącego roku.
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 X/82/11 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na
obszarze Gminy Pszczółki na 2012 rok
Projekt uchwały omówiła p.H.Kowalska. Powiedziała, że średnia cena skupu żyta za
pierwsze trzy kwartały br., podawana przez Prezesa GUS, stanowi podstawę obliczenia
podatku rolnego na terenie gminy, na kolejny rok. Zgodnie z przepisami, Rada Gminy może
tę cenę obniżyć. Cena podana przez Prezesa GUS wynosi 74,18 zł za q, radni podczas
wspólnego posiedzenia Komisji zaproponowali cenę 65 zł, natomiast Pani Wójt zaproponowała cenę 60,00 zł.
Pan R.Klamann zapytał, czy są nowe propozycje ceny?
Ponieważ żadnej nie zgłoszono, zarządził głosowanie nad propozycją 60 zł za 1 q żyta.
Obecnych 14 radnych. Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, 1 osoba się wstrzymała, głosów
przeciw nie było. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad całością
uchwały. 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 X/83/11 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych
Projekt uchwały omówiła p.A.Staszenko - Podinspektor ds. urządzeń wod.-kan.
Powiedziała, że zgodnie z przepisami Rada Gminy zatwierdza w drodze uchwały wysokość
taryf za wodę pobieraną z gminnych urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków
do urządzeń kanalizacyjnych. Ceny zostały określone na podstawie kalkulacji wszystkich
kosztów (budowy, eksploatacji, usuwania awarii), związanych z prowadzeniem zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy, i wzrosły o
17% w przypadku wody oraz o 21% w przypadku ścieków. Projekt był przeanalizowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji, podczas którego radni otrzymali materiały zawierające
szczegółową kalkulację kosztów.
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Radny M.Urbanek zwrócił uwagę na zapis § 4 dotyczący zwolnienia z opłaty dodatkowej za
zrzut ścieków, których pH jest większe od 8,5% lub mniejsze od 5,5%. Zapytał, o jakie
przypadki chodzi?
Pani Wójt wyjaśniła, że w przypadku przywiezienia do oczyszczalni ścieków, których pH
przekracza określone parametry, mieszkaniec zobowiązany jest do wniesienia dodatkowej
opłaty w wysokości. 300,00 zł. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy zbiornik opróżniany jest raz
na kilka miesięcy i ścieki są silnie zagnite. Zrzucenie ich do oczyszczalni powoduje
zniszczenie flory bakteryjnej i pociąga ogromne koszty. Są jednak sytuacje niezależne od
mieszkańców, kiedy mimo systematycznego wywożenia ścieków, pH jest niewłaściwe.
Czynnikami wpływającymi na to jest, np. mróz albo używanie większej ilości środków
czyszczących przez liczną rodzinę. Takie przypadki trzeba rozpatrywać i analizować
indywidualnie, i Rada Gminy w poprzedniej kadencji udzieliła Wójtowi kompetencji
zwolnienia mieszkańca z dodatkowej opłaty.
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 - 12 radnych, przeciw - 1 radny i 1 radny wstrzymał się od
głosowania. Uchwała nr X/84/11 została podjęta.
6) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy
na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pszczółki
Projekt uchwały omówiła p.A.Gołkowska - Zastępca Wójta. Na wstępnie wymieniła
autopoprawki w załączniku do uchwały (Regulaminie):
1) w rozdz.II pkt 14 należy wykreślić część zdania, która jest po przecinku,
2) w rozdz.III pkt 6 - należy zmienić zakończenie zdania pierwszego, które otrzyma brzmienie: „z zastrzeżeniem pkt 1, 2 i 3:” oraz dopisać ppkt 3) o treści „W przypadkach losowych
dotacja może wynieść do 100% udokumentowanych kosztów”.
Pani Wójt poprosiła o doprecyzowanie przypadków losowych przez dopisanie w nawiasie
np. pożar, bo o tego rodzaju zdarzenia chodzi.
Pan R.Klamann zapytał, czy radni mają pytania lub wnoszą uwagi do przedstawionego
projektu uchwały? Ponieważ żadnych nie zgłoszono, 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 X/85/11 została podjęta jednogłośnie.
7) zmieniająca uchwałę nr II/25/02 Rady Gminy Pszczółki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla
działki o numerze ew. 98 w miejscowości Kleszczewko
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Pszczółki dla działki nr 98 w Kleszczewku został uchwalony w 2002 r. Od tego czasu
nie zostały pdjęte żadne kroki w celu dokonania podziału działki zgodnie z przyjętym planem.
Obecnie jej właściciel zamierza podzielić nieruchomość na działki budowlane i zmienić
w planie linie rozgraniczające z ciągłych na przerywane, co umożliwi większą elastyczność
przy ustalaniu zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej.
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 X/86/11 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Pszczółki na 2012 rok
Projekt uchwały omówiła p.B.Nowakowska - Kierownik GOPS. Powiedziała, że samorząd gminny jest zobowiązany do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na swoim terenie oraz integracji społecznej osób
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uzależnionych od alkoholu. Realizacja tych zadań jest prowadzona w oparciu o Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który Rada Gminy jest
zobowiązywana uchwalać każdego roku. W stosunku do dokumentu obowiązującego
w bieżącym roku, w zadaniu III pkt I został dopisany ppkt 16 „Doposażenie placów zabaw”
oraz zmianie uległo wymienione w zad. VII pkt III ppkt 1 wynagrodzenie członków komisji
z 70 zł na 90 zł brutto za jedno posiedzenie. Dodała, że wysokość wynagrodzenia nie była
zmieniana od pięciu lat.
Pani Wójt wyjaśniła, że w Programie ujęliśmy place zabaw ponieważ w ramach profilaktyki
uzależnień zamierzamy doposażyć place rekreacyjno-sportowe na terenie naszej gminy
w nowy sprzęt. Chcemy dać młodzieży możliwość spędzenia czasu wolnego na ćwiczeniach
i sensownym odpoczynku zamiast z piwem na przystanku.
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 X/87/11 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Pszczółki na 2012 rok
Pani B.Nowakowska powiedziała, że samorząd gminny realizuje także zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Analogicznie, jak w przypadku poprzedniej uchwały, robi to
w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, który Rada Gminy jest
zobowiązywana uchwalać każdego roku.
Radny Z.Łysik zapytał, czy w ostatnim roku zanotowano przypadki narkomanii na naszym
terenie?
Pani B.Nowakowska odpowiedziała, że nie.
Ponieważ więcej pytań 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 X/88/11 została podjęta jednogłośnie.
Ad.6 Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych za 2010 r.
Pani D.Gromadzka - Kierownik USC i obsługa Rady Gminy, odczytała treść informacji
o oświadczeniach majątkowych za 2010 r., złożonych przez pracowników Urzędu Gminy,
dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz radnych Rady Gminy Pszczółki. Wszyscy
złożyli je w ustwowym terminie, a przeprowadzona analiza nie wykazała nieprawidłowości.
Oświadczenia majątkowe wraz z kopią PIT zostały przesłane do odpowiednich Urzędów
Skarbowych, natomiast kopie - opublikowane w BIP. Wójt oraz Przewodniczący Rady
Gminy złożyli swoje oświadczenia u Wojewody Pomorskiego w ustawowym terminie, a ich
analiza nie wykazała nieprawidłowości.
Ad.7 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 innymi powiedziała, że:
1) zakupiliśmy urządzenia fitness za kwotę 16 tys. zł,
2) zakończyliśmy remonty dróg dojazdowych do pól,
3) trwa przebudowa drogi gminnej na odcinku Różyny-Kleszczewko,
4) zakupiliśmy pojazd ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółkach,
5) w budynku OSP została wykonana instalacja c.o. oraz zainstalowany system alarmowy.
Pani Wójt zprosiła wszystkich na uroczystą Mszę Św. z okazji Święta Niepodległości
w dniu 10 listopada br., w kościele parafialnym w Pszczółkach. Młodzież Publ.Gimnazjum
przygotowuje inscenizację, a podczas uroczystości zostanie poświęcony sztandar
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółkach oraz nowy samochód strażacki.
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6) w trakcie realizacji są projekty:
- „Tajemniczy ogród - wykonanie małej architektury w parku w Ulkowach”,
- „Wykonanie w Pszczółkach punktu widokowego przy Pomorskim Szlaku Cysterskim”,
- „Miesiąc miodowy w Muzeum Miodu” - rozpoczęły się warsztaty teatralne, fotograficzne,
dekoracji woskowych i plastyczne. Przygotowywana jest impreza z okazji 5-rocznicy
powstania Muzeum Miodu,
- czekamy na podpisanie umowy na realizację projektu „Pszczółkowska Akademia
Juniora - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Pszczółki”,
7) po ocenie formalnej jest nasz wniosek na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Ulkowy,
8) złożyliśmy projekty na:
- zagospodarowanie skweru w centrum Pszczółek,
- miasteczko fitness w Parku Lipowym w Pszczółkach,
- wykonanie przystanków rowerowych na terenie Gminy Pszczółki.
9) czekamy na płatność za:
- przebudowę oczyszczalni ścieków w Pszczółkach,
- zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach,
- zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kościelnej w Pszczółkach,
- budowę fontanny na skwerze w centrum wsi Skowarcz.
10) odbyły się spotkania:
- z prof.Ewą Jassem z Akademi Medycznej w Gdańsku - specjalistą chorób płuc i astmy,
w sprawie wyników badań przeprowadzonych podczas Dożynek. Na 250 przebadanych
osób, 50 zostało skierowanych na dalsze badania. Zamierzamy ponowić akcję, by
dotrzeć do wszystkich chorych.
- z Prezesem Domu Książki w sprawie budowy nowego obiektu w miejscu dotychczasowej księgarni,
- z mieszkańcami Kleszczewka w sprawie problemów powstałych podczas budowy drogi,
- z dyrektorem Gazowni, ponieważ firma rozpoczyna realizację inwestycji w Kolniku,
- z p.Barbarą Kawińską - dyrektorem pomorskiego oddziału Narodowego Funduszu
Zdrowia, w sprawie kontraktu dla ZOL i oddziału rehabilitacji w Pszczółkach.
11) miało miejsce posiedzenie Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny, którego
tematem wiodącym była sytuacja na drogach zatłoczonych tirami. W listopadzie br. na
posiedzenie zostanie zaproszony dyrektor GDDKiA, by wspólnie zastanowić się nad
rozwiązaniem tego problemu.
Ad.8 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Gminy.
Pan R.Klamann powiedział, że brał udział we wszystkich posiedzeniach Komisji
stałych Rady Gminy oraz w każdą środę pełnił dyżur w kancelarii. Miał telefony od
mieszkańców za torami w Pszczółkach w sprawie przejazdu przez teren firmy NOBAS
oraz przez Skowarcz. W dniu 15 października br. w Pruszczu Gd., reprezentując Radę
Gminy, wziął udział w uroczystości zawarcia związku małżeńskiego przez radnego
p.J.Juchniewicza. W dniu 23 października br. na pszczółkowskim stadionie sportowym
kibicował naszej drużynie podczas meczu z ARKĄ II GDYNIA. Dodał, że mecz, w którym
uczestniczyło ok. 800 kibiców, odbył się w bardzo spokojnej atmosferze.
Ad.9 Wolne wnioski i informacje.
1. Radny W.Rek zapytał na kiedy jest przewidywane zakończenie budowy tunelu
w Pszczółkach?
Pani Wójt odpowiedziała, że budowa ma potrwać do maja 2012 r., ale nieoficjalnie mówi
się o okresie 1,5 roku. W tym miesiącu planowane jest uruchomienie przejścia dla
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pieszych w nowym miejscu - bliżej dworca, oświetlonego i bezpiecznego. Dodała, że
z PKP zostało podpisane porozumienie dotyczące utrzymania ul.Klimatycznej
w Ostrowitym. Dziury zostały uzupełnione betonem i na bieżąco ma być przeprowadzana
konserwacja drogi. Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców tej miejscowości jest
budowany przystanek autobusowy, ułożony „garb” spowalniający ruch pojazdów oraz
ustawiony zakaz wjazdu pojazdów innych, niż mieszkańców Ostrowitego. Chodzi nam
o wymuszenie korzystania przez kierowców, zwłaszcza samochodów ciężarowych,
z objazdu znajdującego się poza terenem miejscowości.
2. Radny B.Misiak zapytał, czy w tym roku zostanie wykonana instalacja deszczująca na
boisku w Różynach oraz czy planowane jest ogrodzenie boiska? Chodzi o bezpieczeństwo, ponieważ dzieci mogą wykorzystać skarpę i zrobić w okresie zimy zjeżdżalnię.
Pani Wójt odpowiedziała, że nie jest to ujęte w tegorocznym budżecie.
Ad.10 Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji
i zamknął obrady słowami: ”Zamykam obrady X sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.16:05.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Roman Klamann
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