PROTOKÓŁ Nr XXII/08
XXII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach,
w dniu 2 grudnia 2008 roku.
XXII sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 16oo w Publicznym
Gimnazjum
w Pszczółkach. Obradom sesji przewodniczyła pani Jolanta Przyłucka –
Przewodnicząca Rady Gminy przy udziale Wiceprzewodniczących – p. Zygmunta Łysika i p.
Romana Klamanna.
Radni otrzymali projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami niezbędnymi do
podjęcia przedmiotowych uchwał w terminie przewidzianym prawem. Na sesji otrzymali nowy
projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2008 rok.
Protokołowała: Henryka Głogowska – Główny Specjalista ds. Organizacji Urzędu i
Kancelarii Rady Gminy.
Ad. 1
Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji
XXII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy słowami:
„Otwieram XXII sesję Rady Gminy”. Powitała radnych, Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy,
Kierownika GOPS oraz sołtysów naszej Gminy.
b) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Gminy p.J.Przyłucka stwierdziła
obecność radnych – 14 osób, tym samym sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania
uchwał. Nieobecny radny Roman Klamann - spóźnił się, przybył w dalszej części sesji.
W załączeniu lista obecności.
W sesji uczestniczyło także 9 sołtysów. Wszyscy obecni.
W załączeniu lista obecności.
c) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca RG J. Przyłucka poinformowała, że radni otrzymali nowy projekt uchwały w
sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2008 rok. Przedstawiła porządek obrad XXII sesji
Rady Gminy.
Zapytała radnych, czy są propozycje dot zmiany porządku obrad.
Propozycji nie zgłoszono.
PORZĄDEK OBRAD XXII sesji Rady Gminy Pszczółki przedstawiał się następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
- otwarcie sesji,
- stwierdzenie kworum,
- przedstawienie porządku obrad,
- przyjęcie protokołów XX i XXI sesji,
- interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
- odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
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2. Rozpatrzenie i podjęcie następujących uchwał:
a) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2008 rok – referuje
Skarbnik Gminy p. Jolanta Żbikowska,
b) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na
terenie gminy Pszczółki na 2009 rok – referuje Zastępca Wójta p. A. Gołkowska.
c) Projekt uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Pszczółki na rok 2009 – referuje Zastępca Wójta
p. A. Gołkowska
d) Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku
rolnego na obszarze gminy Pszczółki na 2009 rok – referuje Zastępca Wójta p. A.
Gołkowska.
e) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Pszczółki z
organizacjami pozarządowymi na 2009 rok - referuje Zastępca Wójta p. A.
Gołkowska.
f) Projekt uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego i za pracę w trudnych warunkach oraz niektórych innych składników, a
także szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego” - referuje
Zastępca Wójta p. A. Gołkowska.
g) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 – referuje Kierownik GOPS
p. Beata Nowakowska
h) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2009 – referuje Kierownik GOPS p. Beata Nowakowska
i) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pszczółkach – referuje Kierownik GOPS p. Beata Nowakowska.
j) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Pszczółki
na lata 2008-2013 - referuje Kierownik GOPS p. Beata Nowakowska.
k) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobraną z wiejskich
urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń
kanalizacyjnych – referuje Zastępca Wójta p. Anna Gołkowska.
l) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/315/06 Rady Gminy Pszczółki z
dnia 14 czerwca 2006 r. dotyczącej upoważnienia Wójta Gminy Pszczółki do
zaciągnięcia zobowiązania z tytułu sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Różyny i Kolnik - referuje
Zastępca Wójta p. Anna Gołkowska.
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ł) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność Gminy Pszczółki znajdującego się przy ul. Żuławskiej 6/5 w
Skowarczu na rzecz głównego najemcy Pani Czesławy Czembrowskiej - referuje
Zastępca Wójta p. Anna Gołkowska.
m) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność Gminy Pszczółki znajdującego się przy ul. Żuławskiej 6/7 w
Skowarczu na rzecz głównego najemcy Pana Wiesława Pużniaka - referuje
Zastępca Wójta p. Anna Gołkowska.
n) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność Gminy Pszczółki znajdującego się przy ul. Mickiewicza 3/3
w Pszczółkach na rzecz głównego najemcy Pana Brunona Klawona - referuje
Zastępca Wójta p. Anna Gołkowska.
o) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność Gminy Pszczółki znajdującego się przy ul. Fabrycznej 6/5 w
Pszczółkach na rzecz głównego najemcy Pana Krzysztofa Iśko - referuje
Zastępca Wójta p. Anna Gołkowska.
p) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność Gminy Pszczółki znajdującego się przy ul. Tczewskiej 2/6 w
Pszczółkach na rzecz głównego najemcy Pana Henryka Wiącek - referuje
Zastępca Wójta p. Anna Gołkowska.
r) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność Gminy Pszczółki znajdującego się przy ul. Żuławskiej 6/1 w
Skowarczu na rzecz głównego najemcy Pani Haliny Trafnej - referuje
Zastępca Wójta p. Anna Gołkowska.
s) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pszczółki na lata 2008-2012” - referuje Zastępca
Wójta p. Anna Gołkowska.
3. Informacja Wójta Gminy 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. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego o analizie oświadczeń majątkowych
złożonych za 2007 rok.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. e) przyjęcie protokołów XX i XXI sesji:
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka stwierdziła, że protokoły XX i XXI sesji Rady
Gminy były wyłożone do wglądu i radni nie wnieśli żadnych poprawek.
Protokoły Nr XX/08 i Nr XXI/08 zostały zatwierdzone przy braku sprzeciwu.
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Ad. f) interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania sołtysów:
Radny Z. Łysik zapytał jak wygląda sprawa przetargu w Ulkowie?
P. A. Gołkowska – w dniu dzisiejszym podpisała zlecenie na ogłoszenie w prasie. Po 21 dniach
czyli w połowie stycznia odbędzie się przetarg.
Sołtys J. Guszkowski zapytał, czy jest gwarancja na salę w świetlicy wiejskiej w Skowarczu?
Dodał, że trzeba zareklamować, gdyż w sali robią się mokre kafelki, ściany mokre i sala jest nie do
użytkowania.
P. A. Gołkowska – na obiekt jest 36 miesięcy gwarancji.
Sołtys S. Piskorz poruszył następujące sprawy:
1) Remont drogi krajowej A1 – rozkopana jest ul. Dworcowa, jest błoto, przy
torach kąpią się samochody.
2) Skańska rozebrała schodki – zejście z placu rekreacyjnego w Różynach. Były to
schodki prywatne mieszkańców. Sołtys prosi o wybudowanie schodków w tym
samym miejscu przy sali, tam gdzie chodzą mieszkańcy.
3) Jest potrzeba zorganizowania kursu na karty motorowerowe. Młodzież ma
porejestrowane skutery, ale nie mogą jeździć. Poprosił o interwencję w szkole, w
policji w tej sprawie.
4) Poinformował zebranych, że ruszyła sala w Różynach. Odbyła się zabawa
andrzejkowa, zabawa dla młodzieży. Bawili się bardzo ładnie. W soboty odbywa
się język angielski dla 30 dzieci.
P. A. Gołkowska wyjaśniła, że:
1) Interweniowano już u wykonawcy robót oraz GDDKiA. Drogi powinni utrzymywać w
stanie przejezdności. Interwencja jest na bieżąco.
2) „Wybudowanie schodów tam gdzie chodzą mieszkańcy – mieszkańcy chodzą różnie”.
Projekt przewidywał zejscie w okolicy krzyża. W innym miejscu trudno było usytuować.
Jeżeli wystąpi do Skańskiej to każą za to zapłacić oraz ponieść koszty przeprojektowania.
Sołtys P. Nowomiejski poruszył sprawę wznowienia granic. Zawiózł pismo do Skańskiej ale nie ma
odzewu. Nie wie jak sobie poradzić. 31 stycznia będzie rok. Poruszł również sprawę zamontowania
studzienki, gdzie kończy się chodnik przy sklepie. Zniszczyli też część asfaltu do Żelisławek.
Niektóre sprawy zostały już załatwione: np. pasy dla pieszych.
P. A. Gołkowska – nie ma jeszcze wyników głośności, GTC obiecała, że studnia będzie. Ich
zdaniem studnia tam jest niepotrzebna. Naszym zdaniem studnia jest potrzebna. Jeżeli chodzi o
drogę jest ona własnością powiatu. Gmina prosi i uzgadnia, ale nie jest stroną. To powiat powinien
wystąpić do firmy w tej sprawie. Protokołu odbioru jeszcze nie ma.
Radny K. Sądej zapytał, czy odbyła się wizja lokalna ul. Szkolnej?
P. A. Gołkowska – jesteśmy skłonni, aby dołożyć dwa ograniczniki. Mamy informację od dyrektora
szkoły, że samochody jeżdżą bardzo szybko. Drugi ogranicznik zamierzamy ułożyć za ul. Pieszą.
Innych spraw nie poruszono.
Ad. 2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
a) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2008 rok – omówiła p. Jolanta
Żbikowska Skarbnik Gminy. Pani Skarbnik omówiła poszczególne załączniki do projektu uchwały.
Radni otrzymali nowy projekt zmiany budżetu, który różni się dodaniem nowego załącznika oraz
dołożono jeden wydatek. Spodziewamy się też umowy Szkoły Podstawowej w Pszczółkach z
Urzędem Marszałkowskim dot. programu, ale do dnia dzisiejszego nie ma. Procedura trwa bardzo
długo. Niemozliwa będzie realizacja tego programu od początku grudnia.
Dyskusji nie było.
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Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XXII/200/08 została podjęta.
b) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie
gminy Pszczółki na 2009 rok – przedstawiła Skarbnik Gminy p. J. Żbikowska. Dodała, że
projekt uchwały był analizowany przez 3 Komisje i radni zaproponowali zmianę niektórych
stawek: w § 1 ust. 1:
a) jest 0,53 zł proponuje się 0,55 zł
b) jest 15,94 zł proponuje się 16 zł
ust. 2
a) jest 0,63 zł proponuje się 0,65 zł
c) jest 0,18 zł proponuje się 0,20 zł
Propozycji innych nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały wraz z
naniesionymi nowymi stawkami.
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 XXII/201/08 została podjęta.
a) Projekt uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Pszczółki na rok 2009 – przedstawiła Skarbnik Gminy p. J. Żbikowska.
Dodała, że projekt uchwały był przedstawiony na posiedzeniu 3 Komisji i poproszono radnych o
szczegółową analizę poszczególnych stawek. Nie ma radykalnych zmian w stosunku do ubiegłego
roku. Poprosiła o naniesienie autopoprawki w § 3 zamiast „Wojewody” ma być „Województwa”.
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XXII/202/08 została podjęta.
b) Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
na obszarze gminy Pszczółki na 2009 rok – przedstawiła Skarbnik Gminy p. J. Żbikowska.
Dodała, że projekt uchwały był przedstawiony na posiedzeniu 3 Komisji.
Przew. RG J. Przyłucka dodała, że Wójt Gminy w projekcie proponuje 45 zł, propozycja Komisji to
42 zł, ale padła też propozycja 40 zł.
Sołtys S. Piskorz zaapelował, aby zostawić stawkę z 2008 r. 40 zł, gdyż sytuacja rolników jest
bardzo trudna. Rok jest trudny dla rolników.
Przew. RG J. Przyłucka wyjaśniła, że znamy opinię rolników. Na posiedzeniu 3 Komisji było
burzliwie.
Sołtys J. Guszkowski zaapelował o stawkę w wysokości jak w ubiegłym roku.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad stawką 40 zł.
Obecnych na sesji 15 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy – 15 radnych.
Wynik głosowania: za – 4 radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad stawką 42 zł.
Obecnych na sesji 15 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy – 15 radnych.
Wynik głosowania: za – 10 radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad stawką 45 zł.
Obecnych na sesji 15 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy – 15 radnych.
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Wynik głosowania: za – 1 radny.
Radni przegłosowali stawkę w wysokosci 42 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały wraz ze
stawką 42 zł.
Obecnych na sesji 15 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy – 15 radnych.
Wynik głosowania: za – 13 radnych., głosów przeciw - 2 radnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXII/203/08 została podjęta.
a) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Pszczółki z
organizacjami pozarządowymi na 2009 rok - referuje Zastępca Wójta p. A. Gołkowska.
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XXII/204/08 została podjęta.
s) Projekt uchwały w sprawie ustalenia “Regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za
pracę w trudnych warunkach oraz niektórych innych składników, a także szczegółowe zasady
przyznawania dodatku mieszkaniowego” - przedstawiła Zastępca Wójta Gminy p. A. Gołkowska.
Dodała, że
odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi: Związkiem Zawodowym
„Solidarność” i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, na którym uzgodniono treść. Jest taki
obowiązek ustawowy
Innych głosów nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XXII/205/08 została podjęta.
c) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2009 – przedstawiła Kierownik GOPS p. Beata
Nowakowska.
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XXII/206/08 została podjęta.
f) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2009 – przedstawiła przedstawiła Kierownik GOPS p. Beata Nowakowska.
Przew. RG J. Przyłucka zapytała, czy zjawisko narkomanii występuje?
P. B. Nowakowska – problem nie jest odnotowany na terenie gminy, nie ma zgłoszeń.
Innych głosów nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XXII/207/08 została podjęta.
g) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pszczółkach – przedstawiła Kierownik GOPS p. Beata Nowakowska.
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Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XXII/208/08 została podjęta.
j) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Pszczółki
na lata 2008-2013 - przedstawiła Kierownik GOPS p. Beata Nowakowska.
Radny Z. Łysik zapytał, jaką kwotę można uzyskać z takiego programu?
P. B. Nowakowska – na ten cel nie występowaliśmy o środki z unii, bo nie było takiego programu.
Otrzymaliśmy 86 tys. zł na inne cele.
Radny R. Klamann – narasta problem ludzi, którzy zbyt lekkomyślnie wzięli kredyty z banków.
Chciałby aby w takim programie znalazły się zapisy w jaki sposób pomóc takiej rodzinie,
przestrzegać przed braniem kredytów.
Przew. RG J. Przyłucka – w jaki sposób gmina może pomóc?
P. B. Nowakowska – z tego programu zatrudnimy prawnika, który będzie służył pomocą.
Innych głosów nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XXII/209/08 została podjęta.
k) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobraną z wiejskich
urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń
kanalizacyjnych – przedstawiła Zastępca Wójta p. Anna Gołkowska.
Dodała, że mamy uchwałę z 2006 roku. Przychody nie pokrywają kosztów związanych z
eksploatacją i budową kanalizacji sanitarnej w gminie. Proponowane są ceny zmian wody i ścieków
tak jak w projekcie uchwały.
Radny K. Sądej zaproponował inne stawki:
– za wodę 2,05 zł brutto
– za zrzut ścieków 2,05 zł brutto
– za wprowadzanie ścieków 2,35 zł brutto.
Przew. RG J. Przyłucka dodała, że p. Wójt musi ubiegać się o środki unijne, ale tak wysokie stawki
spowodują, że nie będzie po co budować.
Sołtys J. Guszkowski poparł propozycję radnego, aby nie podwyższać stawek.
Radny B. Misiak zaproponował inne stawki:
– w § 1 – 2,05
– w § 2 – 2,35
– w § 3 – 2,05
Radny R. Klamann poparł stawki proponowane przez radnego K. Sądeja, gdyż wliczyć należy koszt
transportu.
Innych głosów nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad propozycją radnego K.
Sądeja.
Obecnych na sesji 15 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy – 15 radnych.
Wynik głosowania: za – 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Radni przegłosowali stawki zaproponowane przez radnego K. Sądeja.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały wraz z
naniesionymi propozycjami.
Obecnych na sesji 15 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy – 15 radnych.
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Wynik głosowania: za – 15 radnych., głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXII/210/08 została podjęta.
a) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/315/06 Rady Gminy Pszczółki z
dnia 14 czerwca 2006 r. dotyczącej upoważnienia Wójta Gminy Pszczółki do zaciągnięcia
zobowiązania z tytułu sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
dla miejscowości Różyny i Kolnik - przedstawiła Zastępca Wójta p. Anna Gołkowska.
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XXII/211/08 została podjęta.
ł) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność Gminy Pszczółki znajdującego się przy ul. Żuławskiej 6/5 w
Skowarczu na rzecz głównego najemcy Pani Czesławy Czembrowskiej - przedstawiła
Zastępca Wójta p. Anna Gołkowska.
Radna H. Grzesiuk zapytała, czy wszyscy są zainteresowani kupnem mieszkań?
P. A. Gołkowska – tak.
Radny Z. Łysik – czy cena 1 m. kw. jest jednakowa dla wszystkich?
P. A. Gołkowska – każdy lokal ma inny operat szacunkowy. Zastosowanie mają też zniżki.
Radny R. Klamann zapytał, czy w gminie jest kolejka osób oczekujących na mieszkanie?
P. A. Gołkowska jest spora lista.
Innych głosów nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XXII/212/08 została podjęta.
m) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność Gminy Pszczółki znajdującego się przy ul. Żuławskiej 6/7 w
Skowarczu na rzecz głównego najemcy Pana Wiesława Pużniaka - przedstawiła
Zastępca Wójta p. Anna Gołkowska.
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XXII/213/08 została podjęta.
n) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność Gminy Pszczółki znajdującego się przy ul. Mickiewicza 3/3
w Pszczółkach na rzecz głównego najemcy Pana Brunona Klawona - przedstawiła
Zastępca Wójta p. Anna Gołkowska.
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XXII/214/08 została podjęta.

8

o) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność Gminy Pszczółki znajdującego się przy ul. Fabrycznej 6/5 w
Pszczółkach na rzecz głównego najemcy Pana Krzysztofa Iśko - przedstawiła
Zastępca Wójta p. Anna Gołkowska.
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XXII/215/08 została podjęta.
p) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność Gminy Pszczółki znajdującego się przy ul. Tczewskiej 2/6 w
Pszczółkach na rzecz głównego najemcy Pana Henryka Wiącek - przedstawiła
Zastępca Wójta p. Anna Gołkowska.
Dyskusji nie było.
Przew. RG J. Przyłucka poprosiła o odmianę nazwiska p. Henryka Wiącka a nie Wiącek.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały wraz z
naniesioną poprawką dot. odmiany nazwiska.
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 XXII/216/08 została podjęta.
r) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność Gminy Pszczółki znajdującego się przy ul. Żuławskiej 6/1 w
Skowarczu na rzecz głównego najemcy Pani Haliny Trafnej - przedstawiła
Zastępca Wójta p. Anna Gołkowska.
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XXII/217/08 została podjęta.
s) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pszczółki na lata 2008-2012” - przedstawiła Zastępca
Wójta p. Anna Gołkowska.
Dyskusji nie było.
Przew. RG J. Przyłucka poprosiła o naniesienie poprawki, która wskazana była na posiedzeniu
Komisji, a dotycząca w § 1 „Rada Gminy Pszczółki” oraz na str. 3 w rozdziale IV w roku 2010 –
ma być 75.000 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały wraz z
naniesioną poprawką.
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 XXII/218/08 została podjęta.
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Ad. 3
Informację Wójta Gminy o jego pracach w okresie między sesjami przedstawiła Pani Anna
Gołkowska – Zastępca Wójta. Wyjaśniła że m.in.:
–
przebudowano drogę w Kleszczewku w kierunku Żukczyna,
–
realizacja ścieżki rowerowej, fakturowanie na 420 tys. zł, termin wykonania 2009 rok,
–
trwają przygotowania parku przy ul. Lipowej, nasadzono drzewa, praca wykonana za 16 tys,
–
sprzedano działkę nr 234 w Kolniku za 148.230 zł.
–
nabylismy działki na poszerzenie ul Modrzewiowej i przedłużenie ul. Łąkowej,
–
kończy się remont Urzędu Gminy (fakturowano 716.240,45, całość zadania 1.870.470,52 zł)
–
trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach, zafakturowano 600 tys. zł, mieszkaniec
wycofał zgodę na wejście i istnieje konieczność przeprojektowania i aneksowania umowy,
–
do Narodowego Planu Przebudowy Dróg zgłoszono nasze drogi, prosimy o dofinansowanie
na 2.674.300 zł.
–
budowa kanalizacji – projekt opiewa na 9.970.080 zł, staramy się o dofinansowanie na
4.082.500 zł.
–
planujemy dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Żelisławkach, całość zadania
1.014.515 zł.
–
staramy się o środki na wyjazd dzieci na basen,
–
przystępujemy do programu aktywnosci lokalnej np. zadania z pomocy społecznej,
–
odbył się przegląd kinematografii, uczestniczyło ok 100 osób,
–
11 listopada odbyła się msza św., a 12 listopada wieczornica z okazji uzyskania
niepodległości, wręczono 9 medali małżonkom z okazji długoletniego pożycia,
–
„Pszczółkowianki” reprezentowały naszą gminę w Pruszczu Gdańskim,
–
„Biesiada” w Debrznie,
–
na salach gimnastycznych odbywają się zajęcia koszykówki, piłki nożnej, siatkówki,
–
na falach Radia Gdańsk w dniu 29 listopada odbyła się prezentacja naszej gminy. Mówiono
o Muzeum Miodu, o pszczelarstwie, o projektach zwizanych z miodem itd.
Pani Anna Gołkowska przekazała pozdrowienia od Pani Wójt.
Radni prosili, aby również przekazać życzenia zdrowia dla Pani Wójt.
Ad. 4
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w
okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka poinformowała, że:
− co tydzień dyżuruje w Urzędzie Gminy – w środy w godz. 10-11, na życzenie można umówić
się w innym terminie,
- przyjmowała interwencje dotyczące przebudowy drogi krajowej A1, występują utrudnienia
związane z budową drogi zbiorczej – wyjazd z niej będzie utrudniony. Mieszkańcy zwracali się o
interwencję w tej sprawie. Rozmowy są trudne, gmina nie jest stroną. Inwestor jest trudnym
partnerem do rozmowy. Zwykłych mieszkańców lekceważy, nie zawsze chce rozmawiać.
Korespondencja:
1) pismo p. Wiesława Kisielewskiego – dot. przebudowy drogi zbiorczej, trwają prace
przeprojektowania w celu usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń.
2) Pismo p. Jańczków – dot. wykupienia kawałka ślepej drogi. sprawa leży w gestii Wójta.
Pismo skierowano do Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy, która dokona wizji lokalnej.
Opinia Komisji trafi do Pani Wójt.
3) Pismo Komisariatu Policji w Trąbkach Wielkich, w Pszczółkach jest Posterunek,
przeniesiono Komisariat do Trąbek z uwagi na warunki lokalowe. Pan Adam Baczewski
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wystąpił z pismem do Rady Gminy o pomoc w zakupie samochodu osobowego. Odczytała
treść pisma. W projekcie budżetu nie ma środków na zakup samochodu.
Przewodnicząca zapytała radnych co ma odpowiedzieć w piśmie skierowanym do Policji, poprosiła
o wskazówki.
Radny R. Klamann przypomniał, że dwa lata temu kupiliśmy oznakowany samochód dla Policji.
Sołtys J. Guszkowski zapytał, ile Komisariat Policji ma już samochodów?
Przew. RG J. Przyłucka – nie wie, jeden kupiliśmy wspólnie z gminą Trąbki Wielkie.
Zaproponowała, aby odpowiedzieć, że gmina nie posiada środków finasowych w budżecie na zakup
kolejnego samochodu.
Radni powyższą propozycję przyjęli przez aklamację.
Ad. 5
Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego o analizie oświadczeń majątkowych złożonych za
2007 rok.
Przew. RG J. Przyłucka odczytała pisma w powyższej sprawie:
1) Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim z dnia 30.10.2008 r. Nr
DN/072-23/08
2) Pismo Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 28.10.2008 r. Nr
DF/412-109425/08/FD dot. pracownika Urzędu Gminy.
Korekty oświadczeń majatkowych prześlemy do Urzędu Skarbowego.
Ad. 6.
Wolne wnioski i informacje.
Sołtys S. Piskorz zapytał o sprawę planu zagospodarowania przestrzennego dla Różyn. Kiedy
można sprzedawać działki jako nierolnicze?
P. A. Gołkowska wyjaśniła, że Minister Rolnictwa wydaje zgodę na odrolnienie gruntów.
Otrzymaliśmy już fax w tej sprawie. Ziemia może być tak długo użytkowana rolniczo jak długo
rolnik chce.
Przewodniczaca Rady Gminy J. Przyłucka dodała, że jeżeli Misterstwo Rolnictwa odrolni grunty to
w gminie odbywa się błyskawicznie. Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwala Rada
Gminy.
P. A. Gołkowska – plan w Różynach podlega kolejnej procedurze uchwalania, ponieważ wyłożonie
jego spowodowało przewrócenie jego do góry nogami. Zgłoszono zastrzeżenia dot. podziałów, dróg
itp. To od mieszkańców zależy, gdyż do któregoś dnia w styczniu mogą składać uwagi i wnioski do
planu. Jeżeli nie będą poważne to nie trzeba będzie uzgadniać ponownie z konserwatorem
zabytków.
Radny Z. Łysik zapytał, do kiedy będzie trwał remont Urzędu Gminy?
P. A. Gołkowska - już jest końcówka remontu. Montujemy sprzęt elektryczny. W grudniu
przeprowadzimy się.
Sołtys J. Węsierski zapytał, czy chodnik przy ul. Tczewskiej w Pszczółkach będzie aż do Kolnika?
P. A. Gołkowska – nie, kończy się za wiatrakiem.
Sołtys J. Węsierski poruszył również sprawę wywozu śmieci. Poprosił o sprawdzanie umów na
wywóz śmieci. W Kolniku tworzą się dzikie wysypiska.
Przew. RG J. Przyłucka – sprawa dotyczy nas wszystkich nie tylko Kolnika. Powinniśmy określić
termin podpisania umowy na wywóz śmieci, a potem przeprowadzać kontrole.
P. A. Gołkowska – drastyczna podwyżka wywozu śmieci spowodowała to, że mieszkańcy
rezygnują z dużych pojemników i podpisują umowy na mniejsze pojemniki. Śmieci produkują
więcej niż jest miejsca w pojemniku.
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Innych spraw nie poruszano.
Ad. 7
Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka podziękowała za udział w XXII sesji Rady Gminy.
Zamknęła obrady XXII sesji słowami: ”Zamykam obrady XXII sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesję zakończono o godz. 18

30

.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. organizacji Urzędu
i Kancelarii Rady Gminy
Henryka Głogowska
PRZEWODNICZĄCA RADY
Jolanta Przyłucka
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