PROTOKÓŁ Nr XI/11
XI sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 14 grudnia 2011 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
XI 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:
Sprawy regulaminowe:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

otwarcie sesji,
stwierdzenie kworum,
zatwierdzenie porządku obrad,
przyjęcie protokołu X 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.J.Żbikowska - Skarbnik Gminy,
2) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok - referuje p.J.Żbikowska,
3) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20122017 - referuje p.J.Żbikowska,
4) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok - referuje p.J.Żbikowska,
5) w sprawie zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Trąbki Wielkie w celu realizacji
projektu pn.”Cysterski Trakt Rowerowy. Budowa ścieżki rowerowej na trasie ŻelisławkiSobowidz” - referuje p.H.Brejwo - Wójt,
6) w sprawie Programu współpracy gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok - referuje
p.E.Grabowska - Inspektor ds. kultury i sportu,
7) w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodeka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
- referuje p.B.Nowakowska - Kierownik GOPS,
8) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie - referuje p.B.Nowakowska,
9) w sprawie Programu ochrony środkowiska dla gminy Pszczółki na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 - referuje p.A.Gołkowska - Zastępca Wójta,
10) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego wsi Kolnik, Gmina Pszczółki - referuje p.A.Gołkowska,
11) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego wsi Kleszczewko, Gmina Pszczółki - referuje p.A.Gołkowska,
12) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego wsi Pszczółki - referuje p.A.Gołkowska,
13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Pszczółki - referuje p.A.Gołkowska,
14) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami - referuje p.A.Gołkowska,
15) w sprawie nadania nazw ulicom w Pszczółkach (działki gminne nr 718 i nr 729) referuje p.B.Drzewiecka - Geodeta gminny,
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16) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka prywatna nr 220/73) - referuje
p.B.Drzewiecka.
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.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XI sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami: „Otwieram XI
sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitał radnych, Panią Wójt, Zastępcę Wójta, Sekretarza,
Skarbnika, Sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził obecność 14 radnych jedna osoba nieobecna usprawiedliwiona (K.Cieślewicz), 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. Zapytał, czy wnoszą do niego uwagi? 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 X sesji
Przewodniczący Rady p.R.Klamann powiedział, że protokół X 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
Nie zgłoszono
Ad.2 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 bieżące zmiany budżetu w zakresie
dochodów i wydatków powodują konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wzrost kursu euro powoduje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w
2011 r. na spłatę kredytu denominowanego do euro o kwotę 2.000 zł. Zmiany w wykazie
przedsięwzięć dotyczą przesunięcia realizacji projektu "Pszczółkowska Akademia
Juniora..." z roku 2011 na 2012. Ponadto w 2012 r. uwzględnia się nowy limit w wysokości
166.750 zł na zadanie dotyczące projektu "Aktywni w Pszczółkach..." zgodnie z kwotą
zaplanowaną na ten rok w budżecie.
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 XI/89/11 została podjęta jednogłośnie.
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2) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok
Zmiany budżetu gminy Pszczółki na bieżący rok szczegółowo omówiła Pani
J.Żbikowska. Powiedziała, że korekta planu wynika z analizy wykonania dochodów na
koniec listopada br. Zmniejsza się plan dochodów, których przewidywane wykonanie
będzie niższe niż zakładano. Zwiększa się natomiast wpływy z różnych dochodów
w GOPS (zwroty zasiłków) oraz wprowadza środki z dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku,
z przeznaczeniem na usuwanie azbestu. W ramach wydatków rezygnuje się w bieżącym
roku z modernizacji hydroforni w Żelisławkach (wartość 110.000 zł), zmniejsza o kwotę
247.000 zł wydatki na modernizację drogi Różyny-Kleszczewko, wprowadza 3.500 zł na
wykonanie bramy wjazdowej do Szkoły Podst. w Skowarczu, zwiększa o 5.000 zł wydatki
na realizację projektu dotyczącego wykonania punktu widokowego przy Pomorskim Szlaku
Cysterskim i o 1.000 zł się plan wydatków na zwroty dotacji w związku ze zwrotem
zasiłków w GOPS. Na przyszły rok przenosi się realizację projektu "Pszczółkowska
Akademia Juniora - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół
podstawowych", współfinansowanego ze środków UE (wartość 57.517 zł) oraz wprowadza
kwotę 8.078 zł na dotacje, na usuwanie azbestu (finansowanie z WFOŚiGW). W zakresie
rozchodów budżetu zwiększa się o 2.000 zł plan na spłatę kredytów, co spowodowane jest
wzrostem kursu euro.
Radna H.Grzesiuk zapytała, ilu właścicieli dachów pokrytych eternitem mogło skorzystać
z dofinansowania na wywóz i utylizację azbestu?
Pani A.Gołkowska odpowiedziała, że wszyscy, którzy złożyliby wnioski i zostali zakwalifikowani. W bieżącym roku do Urzędu złożono 2 wnioski w tej sprawie, przy czym jeden
z wnioskodawców jest na etapie uzupełniania dokumentacji.
Przewodniczący Rady R.Klamann zapytał, czy jest możliwe zdjęcie eternitu z dachu bez
poinformowania o tym Urzędu Gminy?
Pani Wójt odpowiedziała, że posiadamy ewidencję pokryć dachowych wykonanych z eternitu i musimy mieć wiedzę, co zrobiono z tym materiałem podczas wymiany. Generalnie
dofinansowanie dotyczy wywozu i utylizacji azbestu, którym pokryte są budynki mieszkalne, ale w przypadkach losowych jest możliwość pomocy mieszkańcom, gdy jest to
budynek gospodarczy.
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 XI/90/11 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20122017
Na wstępie p.J.Żbikowska przeczytała opinię składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki. Projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie. Skład orzekający zwrócił jedynie uwagę, że nie określono okresu na jaki
prognoza została opracowana, co uwzględniliśmy dopisując w tytule uchwały lata 20122017.
Następnie Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zgodnie z art. 230 ustawy o finansach
publicznych, przed uchwaleniem budżetu organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Dokument
ten obejmuje swoim zakresem rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, nie krócej
jednak niż okres realizacji zaplanowanych przedsięwzięć oraz okres, na który zaciągnięto i
planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku gminy Pszczółki okres ten obejmuje
lata 2012-2017.
Pani Wójt powiedziała, że przygotowanie budżetu i WPF było trudne, ponieważ nie mamy
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wiedzy, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku krajowym. Funduje się nam nowe zadania
- na wsparcie rodziny, na realizację ustawy o odpadach, które pociągają za sobą
zwiększenie zatrudnienia o kilka etatów. Z budżetu usunęliśmy bardzo ważne zadania, a
już dzisiaj wiemy, że na ich realizację możemy dostać dofinansowanie, stąd budżet
systematycznie będzie ulegał zmianom. Do dnia dzisiejszego nie została przejęta infrastruktura w Żelisławkach. Zaledwie kilka dni temu otrzymaliśmy projekt aktu notarialnego,
który musimy przedłożyć w Ministerstwie Rolnictwa. Realizację zadania przesunęliśmy na
przyszły 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 XI/91/11 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok
Na wstępie p.J.Żbikowska przeczytała opinię składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej
Gminy Pszczółki na 2012 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie z uwagami, które zostały uwzględnione w materiałach przekazanych radnym.
Powiedziała, że w celu realizacji zadań własnych oraz zleconych gminie w 2012 roku,
niezbędne jest uchwalenie budżetu gminy. Przedstwiła autopoprawki Wójta w stosunku do
projektu uchwały omówionego i przeanalizowanego na posiedzeniach komisji stałych Rady
Gminy. Powiedziała, że zmianie uległ jedynie załącznik wydatkowy, który dokładnie
omówiła.
Radny Z.Łysik zapytał, czy została rozdysponowana rezerwa celowa z bieżącego roku?
Pani J.Żbikowska odpowiedziała, że tego dokonuje Wójt na wydatki, których nie można
było przewidzieć, np. w ubiegłym roku był to zakup pieca c.o. do Urzędu Gminy.
Radny M.Urbanek zapytał z jakich dochodów przewidywane jest udzielenie dotacji na
przedszkole w Kolniku. Czy te środki możemy przesunąć na realizację inwestycji?
Pani Wójt odpowiedziała, że otwieranie przedszkoli niepublicznych jest dopuszczone
prawem i mamy obowiązek ich dofinansowania. Subwencja oświatowa dotyczy tylko szkół,
bez oddziałów „0” oraz 5-latków. Oddziały przedszkolne finansowane są z budżetu gminy.
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 XI/92/11 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Trąbki Wielkie w celu
realizacji projektu pn.”Cysterski Trakt Rowerowy. Budowa ścieżki rowerowej na trasie
Żelisławki-Sobowidz”
Pani Wójt wyjaśniła, że projekt, o którym mowa w uchwale jest kontynuacją projektu
dotyczącego budowy ścieżki na trasie Pszczółki-Żelisławki. Będzie on realizowany na
terenie gminy Pszczółki i gminy Trąbki Wielkie, zgodnie z dokumentacją projektową.
W celu ubiegania się o jego dofinansowanie konieczne jest zawarcie umowy partnerskiej
regulującej współpracę gmin. Termin składania wniosków do Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego upływa 13 stycznia 2012 r.
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 XI/93/11 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie Programu współpracy gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
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Projekt uchwały przedstawiła p.E.Grabowska. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do corocznego uchwalania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy.
Pani Wójt dodała, że w Kolniku mamy dom podcieniowy, w którym Fundacja „Żyć godnie”
realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej. Każdego roku ogłaszamy konkurs na
prowadzenie tych zadań i potrzebny jest nam Program współpracy.
Radna H.Grzesiuk zapytała, czy w tytule uchwały nie powinni być użyte słowo „przyjęcia”?
Radca Prawny odpowiedziała, że nie ma błędu, ponieważ § 1 stanowi, że uchwala się
program, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wpisać je do tytułu.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wpisanie do tytułu uchwały słowa „przyjęcia”.
i zarządził głosowanie nad poprawką. Za jej przyjęciem - 14 radnych, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było. Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
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 XI/94/11 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodeka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
Projekt uchwały omówiła p.J.Przyłucka - Sekretarz Gminy. Powiedziała, że zmiana
Statutu wynika ze zmiany przepisów. Z dniem 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie ustawa
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie której obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
oraz organizacji pieczy zastępczej w zakresie ustalonym ustawą spoczywa m.in. na
jednostkach samorządu terytorialnego. Z uwagi na konieczność realizowania nowego
zadania przez GOPS, zostało ono wpisane do Statutu. Ponadto w dotychczasowym
dokumencie nie było zapisów dotyczących realizowanych zadań ujętych w Gminnych
Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii.
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 XI/95/11 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Pani J.Przyłucka powiedziała, że opracowanie i realizacja tego programu należy do
zadań własnych gminy. Projekt dokumentu został przygotowany przez członków Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego i jest on zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Pszczółki na lata 2007-2013, w związku z czym będzie obowiązywał do
2013 r.
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 XI/96/11 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie Programu ochrony środkowiska dla gminy Pszczółki na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018
Projekt uchwały omówiła p.A.Gołkowska - Zastępca Wójta, która powiedziała, że zgodnie
z przepisami organ wykonawczy gminy ma obowiązek sporządzenia gminnego programu
ochrony środowiska. Służy on koordynacji działań związanych z ochroną środowiska
w gminie. Celem jest ogólna poprawa stanu środowiska przyrodniczego, polepszeniu warunków życia mieszkańców oraz wzmocnienie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy.
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Dokument ten podlega zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu, a następnie
uchwaleniu przez radę gminy. Projekt Programu ochrony środkowska dla gminy Pszczółki
został zaopiniowany bez uwag przez Zarząd Powiatu Gdańskiego w dniu 22 listopada 2011 r.
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 XI/97/11 została podjęta jednogłośnie.
10) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego wsi Kolnik, Gmina Pszczółki
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że miejscowy plan dotyczy działki nr 72 w Kolniku o powierzchni ok. 0,66 ha, której zmienia się przeznaczenie z terenu rolnego na teren zabudowy
mieszkaniowej z dopuszczeniem usług. Rozwiązania planu są zgodne z polityką przestrzenną gminy, określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki. Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu w okresie od
12 września do 7 października 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pszczółkach. Na dzień 29
września 2011 r. była wyznaczona publiczna dyskusja na temat rozwiązań przyjętych w
projekcie planu. Do planu nie wpłynęły żadne uwagi. Dodała, że w uchwale zostały określone
wysokości opłat planistycznych. Tereny dróg mają stawkę 0.
Radny Z.Łysik zapytał, czy było zainteresowanie mieszkańców Kolnika tą sprawą?
Pani A.Gołkowska odpowiedziała, że nie.
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 XI/98/11 została podjęta jednogłośnie.
11) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Kleszczewko, Gmina Pszczółki
Pani A.Gołkowska powiedziała, że miejscowy plan dotyczy działki nr 96 w Kleszczewku
o powierzchni 3,45 ha, którą przeznacza się na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Rozwiązania planu są zgodne z polityką przestrzenną gminy, określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki.
Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 12 września do 7 października 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pszczółkach. Na dzień 29 września 2011 r. była
wyznaczona publiczna dyskusja na temat rozwiązań przyjętych w projekcie planu. Do
projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi.
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 XI/99/11 została podjęta jednogłośnie.
12) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego wsi Pszczółki
Pani A.Gołkowska powiedziała, że miejscowy plan dotyczy obszaru o powierzchni
4,86 ha w Pszczółkach. Jego celem jest przeznaczenie prywatnych terenów inwestycyjnych
pod zabudowę jednorodzinną oraz zabudowę usługową. Wymieniła autopoprawki do
projektu uchwały:
- w § 1 na końcu należy w nawiasie wpisać: „załączniki nr:1A -dz.nr 405/71,1B -dz.nr 28/7”,
- w § 3 pkt 2 należy dodać lit. j) usług oświaty (przedszkoli itp.),
- w § 5, w karcie terenu - numer terenu 5 – należy wykreślić ppkt 8.2, a kolejne podpunkty
oznakować odpowiednio numerami 8.2 i 8.3.
Powiedziała, że rozwiązania planu są zgodne z polityką przestrzenną gminy, określoną
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki.
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Jak w przypadku poprzednich planów, projekt był wyłożony do publicznego wglądu w
okresie od 12 września do 7 października 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pszczółkach.
W dniu 29 września 2011 r. odbyła się publiczna dyskusja na temat rozwiązań przyjętych
w projekcie przedmiotowego planu. Do projektu planu miejscowego nie wpłynęły żadne
uwagi.
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 XI/100/11 została podjęta jednogłośnie.
13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Pszczółki
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że do Urzędu Gminy wpłynął wniosek w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek wymienionych w treści uchwały, z przeznaczeniem pod funkcję mieszkaniową. Obszar ten znajduje
się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych. Zgodnie z przepisami, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyduje
rada gminy w formie uchwały.
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 XI/101/11 została podjęta jednogłośnie.
14) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że zgodnie z przepisami gminny program opieki nad
zabytkami opracowuje się na okres 4 lat. Poprzedni został uchwalony przez Radę Gminy
Pszczółki w grudniu 2006 r. Obecny, opracowany na lata 2012-2015, został pozytywnie
zaopiniowany przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
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 XI/102/11 została podjęta jednogłośnie.
15) w sprawie nadania nazw ulicom w Pszczółkach (działki gminne nr 718 i nr 729)
Projekt uchwały przedstawiła p.B.Drzewiecka. Powiedziała, że o nadanie nazw ulicom
zwrócili się właściciele rozpoczętych inwestycji na działkach położonych przy drogach
gminnych, położonych prostopadle do ul. M.Rataja. W sąsiedztwie znajdują się drogi
o nazwach drzew liściastych, stąd propozycja „ul.Grabowej” i „ul.Jesionowej”, których na
terenie naszej gminy jeszcze nie ma.
Przewodniczący Rady powiedział, że właścicielka nieruchomości położonej przy działce nr
729 poprosiła, aby tej ulicy nadać nazwę „Daglezjowa”.
Pani B.Drzewiecka odpowiedział, że było to analizowane, jednak daglezja jest drzewem
iglastym i nie rośnie na terenie naszego kraju.
Pan J.Guszkowski zwrócił uwagę, że nazwy ulic w gminie nie powinny się powtarzać.
Pani B.Drzewiecka odpowiedziała, że zaproponowane nazwy nie występują w żadnej
miejscowości.
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 XI/103/11 została podjęta jednogłośnie.
16) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka prywatna nr 220/73)
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Pani B.Drzewiecka wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy prywatnej drogi, której
właściciele zwrócili się z wnioskiem o nadanie nazwy. Powiedziała, że ulice znajdujące się
w sąsiedztwie mają nazwy kwiatów, stąd propozycja „ul.Słonecznikowej”.
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 XI/104/11 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami.
Pani Wójt powiedziała, że zbliżamy się dokońca roku, chcemy zakończyć inwestycje
i rozliczyć zadania. Następnie przekazała informacje na temat zadań zrealizowanych
w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy. Między innymi powiedziała, że:
1) w dniu 18 listopada br. odbyła się uroczystość z okazji 5-lecia Muzeum Miodu. Dziś
wszyscy radni otrzymali książki „Legenda o Janie Pszczelarzu”. Miały być one rozdane
podczas uroczystości, ale wydawca dostarczył je 2 dni później.
2) w dniach 11 i 12 grudnia br. przeprowadzono bezpłatne badania mammograficzne,
3) wśród mieszkaców gminy będą ponownie wykonane badania spirometryczne pod kątem
występowania POCHP,
4) zakończyliśmy przebudowę drogi gminnej na odcinku Różyny - Kleszczewko, w ramach
tzw. schetynówki,
5) wykonaliśmy punkt widokowy przy Pomorskim Szlaku Cysterskim w Pszczółkach.
Pani Wójt poinformowała o w spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny, podczas którego zapadła decyzja dotycząca pomocy osobom bezrobotnym.
Wszyscy zarejestrowani bezrobotni aktywnie poszukujący pracy, przemieszczający się po
Gdańsku otrzymają 2-miesięczne karnety na bezpłatne przejazdy po mieście.
Ad.4 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Gminy.
Pan R.Klamann powiedział, że do kancelarii Rady Gminy nie wpłynęły żadne pisma.
W każdą środę pełnił dyżur, ale w ostatnim okresie nie było interesantów. Poinformował,
że w dniu 26 listopada 2011 r. w Pruszczu Gdańskim odbył się X Turniej SportowoRekreacyjny Samorządowców Powiatu Gdańskiego. W klasyfikacji ogólnej zwyciężyła
gmina Pszczółki. Podziękował wszystkim uczestnikom i kibicom.
Ad.5 Wolne wnioski i informacje.
1. Pani Wójt zaprosiła obecnych na VI Turniej Tańca Sportowego, który obdędzie się
w dniu 17 grudnia 2011 r. w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach.
2. Radny K.Sądej powiedział, że na terenie gminy zostało przeprowadzonych szereg akcji
zdrowotnych. Zaproponował, aby w najbliższym czasie pomyśleć o przebadaniu dzieci 6letnich pod kątem wad postawy, bo to wielki problem społeczny. Dodał, że istnieje możliwość nieodpłatnego przeprowadzenia badań.
3. Radny J.Juchniewicz zgłosił brak oświetlenia przy budynku świetlicy w Ulkowych.
Pani B.Drzewiecka odpowiedziała, że lampy, które stoją w sąsiedztwie świetlicy nie nadają
się na podłączenie oświetlenia. Trzeba wykonać dokumentację techniczną i wybudować
nowe oświetlenie, a to zadanie inwestycyjne.
Radny A.Marszałkowski przypomniał, że brakuje także oświetlenia ulicznego na przedłużeniu ul.Olimpijskiej w Pszczółkach.
Pani Wójt odpowiedziała, że w tym przypadku także konieczne jest wykonanie dokumentacji i wybudowanie oświetlenia, bo nie ma tam lampy, na której możnaby zawiesić oprawę.
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Ad.6 Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji
i zamknął obrady słowami: ”Zamykam obrady XI sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.16:15.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała:D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Roman Klamann
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