PROTOKÓŁ Nr XII/11
XII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 14 marca 2012 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
XII sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 13:00 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 XI 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 2012-2017
- referuje p.J.Żbikowska - Skarbnik Gminy,
2) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok - referuje p.J.Żbikowska,
3) w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Pszczółki środków stanowiących fundusz
sołecki - referuje p.J.Żbikowska,
4) w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki na 2012 rok - referuje
p.J.Jakowska - Przewodnicząca Komisji,
5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Pszczółkach referuje p.M.Tomaszewski - Podinsp.ds. nieruchomości i gospodarki komunalnej,
6) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Rębielczu - referuje p. A.Lech Podinsp. ds. infrastruktury drogowej,
7) w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Pszczółki - referuje p.J.Drzewiecki - Inspektor ds.
rolnictwa i utrzymania terenów zielonych,
8) zmieniająca uchwałę nr XI/97/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie Programu ochrony środowiska dla gminy Pszczółki na lata 2011-2014 z perspektywą na
lata 2015-2018 - referuje p.A.Gołkowska - Zastępca Wójta.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki za 2011
rok - referuje p.J.Jakowska - Przewodnicząca Komisji.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy
Pszczółki za 2011 rok - referuje p.H.Grzesiuk - Przewodnicząca Komisji.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki za 2011 rok - referuje p.H.Ostrowska - Przewodnicząca Komisji.
6. Plan Pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki na
2012 rok - referuje p.H.Grzesiuk.
7. Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady
Gminy Pszczółki na 2012 rok - referuje p.H.Ostrowska.
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8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę
Pszczółki - referuje p.B.Sabatowska - Podinsp. ds. księgowości budżetowej.
9. Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii
Rady Gminy.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami: „Otwieram
XII 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 15 radnych wszyscy obecni, tym samym sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał
(lista obecności w załączeniu). W sesji uczestniczyło także 2 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 - 15 radnych, głosów
przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poinformował, że na dzisiejszą sesję, na godzinę 14:00, został
zaproszony p.Henryk Kamiński, w związku rezygnacją z długoletniego pełnienia funkcji
Prezesa Koła Pszczelarzy w Pszczółkach.
4) przyjęcie protokołu XI sesji
Przewodniczący Rady p.R.Klamann powiedział, że protokół XI 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 2012-2017
Pani J.Żbikowska - Skarbnik Gminy, wyjaśniła, że bieżące zmiany budżetu w zakresie
dochodów i wydatków powodują konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Projekt uchwały uwzględnia zwiększenie deficytu z kwoty 369.161 zł do kwoty
2.013.714 zł i zmianę sposobu jego pokrycia z kredytu na wolne środki. W stosunku do
uchwalonej prognozy na 2012 r. zwiększono kwotę dochodów o 46.883 zł, natomiast
wydatków o 1.691.436 zł. Kwota wolnych środków wzrosła o 1.635.494 zł. Nieznacznie
zmieniły się wskaźniki długu w związku przyjęciem w analizie faktycznego wykonania
budżetu za rok 2011. Dług z tytułu kredytow i pożyczek na koniec roku wyniósł
9.251.398,27 zł i po uwzględnieniu przychodów i rozchodów w roku 2012 oraz różnic
kursowych od kredytu denominowanego do euro, ostatecznie spłaconego w lutym 2012 r.,
utrzymuje się na tym samym poziomie. Dodatkowe środki pozwoliły na wprowadzenie do
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budżetu nowych zadań, głównie inwestycyjnych i remontowych. W zakresie przedsięwzięć
przesuwa się na rok 2013 realizację 2 zadań: budowy kanalizacji sanitarnej w Różynach
w ul. Makowej i Wrzosowej oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla Rębielcza i zmiany Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy zarządził
głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XII/105/12 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok
Na wstępie Pani Wójt wprowadziła autopoprawkę do projektu uchwały - w załączniku
nr 4, w poz.13 została zmieniona nazwa zadania na ”Modernizację budynku administracyjnego Urzędu Gminy”.
Zmiany budżetu gminy Pszczółki na bieżący rok szczegółowo omówiła p.J.Żbikowska.
Powiedziała, że obejmują one zmiany dochodów - wzrost o 41.283 zł, wydatków - wzrost
o 1.685.836 zł, przychodów - wzrost o 1.635.494 zł i rozchodów - spadek o 9.059 zł.
W zakresie dochodów wprowadzone zostały środki na realizację projektu "Wykonanie
przystanków rowerowych na terenie gminy Pszczółki" (PROW), dotacja z WFOŚiGW
w Gdańsku na dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Pszczółki" oraz przeniesione środki w ramach projektu "Zagospodarowanie parku
lipowego w Pszczółkach". W związku z ustaleniem kwoty wolnych środków na koniec 2011
roku w wysokości 2.840.759,24 zł (w budżecie na 2012 r. przyjęto 1.205.265 zł), zaszła
możliwość wprowadzenia różnicy na dodatkowe zadania. W planie wydatków wprowadzone zostało zadanie dotyczące wykonania przystanków rowerowych, środki na montaż
urządzenia do odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach, przebudowę
kanalizacji w Skowarczu, wymianę filtrów w hydroforni, przebudowę ul.Sportowej
w Pszczółkach, modernizację ul.Różana Góra w Różynach, montaż wiat przystankowych
i witaczy, modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, remont Szkoły Podstawowej
w Pszczółkach, na wydaki bieżące na projekt pod nazwą "Lotem pszczoły" - realizowany
w Przedszkolu Gminnym, budowę oświetlenia przy ul.Sportowej oraz na działkach 456/1
i 456/2 w Pszczółkach, wykonanie boksu dla kibiców na stadionie w Pszczółkach oraz na
dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów na usuwanie azbestu (środki z WFOŚiGW).
Zmniejszenia wydatków dotyczą przesunięcia na 2013 r. zadań dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Różynach w ul.Makowej i Wrzosowej oraz sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla Rębielcza. W 2012 r. został zmniejszony plan na dotacje
podmiotowe dla niepublicznego przedszkola w wysokości 60.926 zł oraz przeniesione
środki w planie wydatków dot. zadania "Zagospodarowanie parku lipowego" w łącznej
kwocie 54.900 zł z wydatków majątkowych na bieżące, w związku z realizacją imprezy
plenerowej.
Radna U.Narożnik zapytała o budowę oświetlenia na nowym osiedlu w Skowarczu,
ponieważ w ubiegłorocznym budżecie to zadanie było ujęte, a teraz go nie ma.
Pani Wójt odpowiedziała, że w ubiegłym roku była to dokumentacja techniczna na budowę
oświetlenia, która została wykonana. Na ten moment nie ma w budżecie kontynuacji tego
zadania ze względu na brak środków, ale jesteśmy przed postępowaniami przetargowymi
i zobaczymy, jak będzie się kształtowała sytuacja na rynku, a w konsekwencji jakimi
środkami będziemy dysponować.
Radna U.Narożnik zapytała, dlaczego nie działa oświetlenie na wiadukcie w Skowarczu?
Pani Wójt odpowiedziała, że PKP zaprojektowało oświetlenie, ale nie przewidziano podłączenia do sieci. Teraz trwają „przepychanki” z projektantem. Taka sama sytuacja jest na
wiadukcie w Różynach.
Radny Z.Łysik zapytał, na czym ma polegać modernizacja budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej za kwotę 150 tys. zł?
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Pani Wójt odpowiedziała, że chodzi o dokończenie remontu budynku - wykonanie posadzek, zamontowanie separatora, ocieplenie dachu i wykonanie elewacji.
Radna U.Narożnik zapytała o przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Skowarczu.
Pani Wójt wyjaśniła, że chodzi o przełożenie kanalizacji z terenu prywatnego na gminny,
by nie dochodziła do zalewania prywatnych posesji, jak zdarza się to obecnie.
Wyjaśniła także koszt 45.0000 zł na klatki dla kibiców. Powiedziała, że dyskutowaliśmy
z weryfikatorami, bo w naszej ocenie nie będą one wykorzystywane, a koszt jest wysoki.
Weryfikatorzy warunkowo dopuścili nasz stadion do użytku, ale mamy obowiązek dopełnić
tego wymogu. Chcemy, aby klatki były nieco większe, z siedziskami i małymi urządzeniami
zabawowymi dla dzieci, które będzie można łatwo zdemontować. W ten sposób całe
rodziny będą mogły przychodzić na stadion, a kiedy zostanie zgłoszona zorganizowana
grupa kibiców gości, zabawki usuniemy z klatek.
Pani Wójt wyjaśniła także przeznaczenie środków na remont budynku Szkoły Postawowej
w Pszczółkach. Zgodnie z wnioskiem radnych, aby na ten obiekt wygospodarowywać
finanse, przeznaczyliśmy kwotę 290 tys. zł na wykonanie izolacji i wzmocnienie elementów
konstrukcyjnych szkoły.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie z uwzględnieniem wprowadzonej przez Panią Wójt autopoprawki.
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
XII/106/12 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Pszczółki środków stanowiących fundusz
sołecki
Pani J.Żbikowska powiedziała, że wzorem lat ubiegłych, jest to projekt uchwały,
w którym wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki. Podkreśliła, że część tych środków można odzyskać z budżetu państwa.
Uchwałę w tej sprawie należy podjąć do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy.
Pani Wójt dodała, że jesteśmy po kontroli NIK. Kontroler bardzo skrupulatnie sprawdził dokumentację, a także realizację zadań w terenie. Było kilka uwag, stąd wiemy, że
trzeba bardzo uważać na zapisy we wnioskach złożonych przez sołectwa, które muszą być
czytelne, a środki wydatkowane wyłącznie na wskazane cele.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy zarządził
głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XII/107/12 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki na 2012 rok
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej omówiła p.J.Jakowska - Przewodnicząca Komisji.
Pani Wójt poprosiła, aby przewidziany do realizacji w kwietniu br. temat zaopiniowania
budżetu gminy za 2011 r. i przygotowania wniosku w sprawie absolutorium przesunąć na
maj, a temat z maja zrealizować w kwietniu. Wynika to z konieczności sporządzenia
szeregu sprawozdań finansowych, które są niezbędne w procedurze absolutoryjnej,
a których terminy opracowania przypadają na koniec kwietnia i maja.
Przewodniczący Rady zapytał, czy wszystkie Komisje, bo kwestia ta dotyczy także planów
pracy pozostałych Komisji, zgadzają się na zmianę zaproponowaną przez Panią Wójt?
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na dokonanie zmiany w planach.
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 XII/108/12 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Pszczółkach
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Projekt uchwały przedstawił p.M.Tomaszewski - podinsp. ds. nieruchomości i gospodarki komunalnej. Powiedział, że działka nr 453/3 w Pszczółkach bezpośrednio przylega
do budynku dworca PKP i stanowi teren komunikacji, dlatego też celowym jest nabycie jej
części przez gminę.
Pani Wójt wyjaśniła, że jest to odcinek łączący ul.Kościelną z ul.Dworcową, będący
własnością PKP. Chcemy go nieodpłatnie przejąć na własność, bo jest to część drogi,
którą i tak utrzymujemy.
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 XII/109/12 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Rębielczu
Pani Wójt wprowadziła autopoprawkę do projektu uchwały przez dopisanie w tabeli
Lp.3, działki o nr 162/2 o powierzchni - 0,0978 ha, użytkowanej jako droga, położonej
w Żelisławkach - obręb Rębielcz, o nr KW - j.w. w tabeli.
Pani A.Lech - Podinsp. ds. infrastruktury drogowej, wyjaśniła, że w związku z wybudowaniem drogi krajowej A1, dwa odcinki drogi powiatowej: od strony Ręielcza - działki nr
37 i nr 162/2 oraz od strony Żelisławek - działka nr 162/3, stały sie odcinkami ślepymi,
w zwiazku z czym przestały spełniać kategorię dróg powiatowych.
Pani Wójt dodała, że drogi te stanowią dojazd do budynków mieszkalnych oraz dojście do
chodnika. Ponieważ właściciel gruntu może w różny sposób zagospodarować swoją
własność, zasadnym byłoby przejęcie tych odcinków dróg przez gminę. Starostwo
Powiatowe wyraża na to zgodę.
W związku z brakiem pytań do projektu uchwały, 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 XII/110/12 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Pszczółki
Projekt uchwały omówił p.J.Drzewiecki - Inspektor ds. rolnictwa i utrzymania terenów
zielonych. Powiedział, że wyłapywanie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi należy do
zadań własnych gminy. Przygotowany przez Wójta projekt programu został przedstawiony
do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz dzierżawcom obwodów
łowieckich, działajacych na terenie gminy Pszczółki, a ich uwagi uwzględnione. Program
zawiera informację o sposobie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, działaniach
podejmowanych dla zmniejszenia ich populacji i zasadach finansowania wymienionych
działań. Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na Radę Gminy obowiązek przyjęcia takiego
programu corocznie do 31 marca.
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 XII/111/12 została podjęta jednogłośnie.
8) zmieniająca uchwałę nr XI/97/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie Programu ochrony środowiska dla gminy Pszczółki na lata 2011-2014 z perspektywą na
lata 2015-2018
Pani A.Gołkowska poprosiła o poprawienie w tytule uchwały roku z „201” na prawidłowy „2011”. Następnie wyjaśniła, że uchwała ma charakter porządkowy - zmieniamy zapis
dotyczący terminu jej wejścia w życie. Wojewoda Pomorski stoi na stanowisku, że uchwała
w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska nie posiada charakteru prawa
5

miejscowego, tym samym nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego. W związku z powyższym jej treść została zmieniona w ten sposób, że
wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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 XII/112/12 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki za 2011
rok przedstawiła p.J.Jakowska - Przewodnicząca Komisji.
Pytań i uwag do sprawozdania nie było.
Ad.4 Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady
Gminy Pszczółki za 2011 rok przedstawiła p.H.Grzesiuk - Przewodnicząca Komisji.
Pytań i uwag do sprawozdania nie było.
Ad.5 Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki za 2011 rok przedstawiła p.H.Ostrowska - Przewodnicząca Komisji.
Pytań i uwag do sprawozdania nie było.
Ad.6 Plan Pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki na
2012 rok przedstawiła p.H.Grzesiuk. Omawiając go uwzględniła zamianę tematów
przewidzianych do realizacji w marcu i maju.
Pytań i uwag nie było.
Ad.7 Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady
Gminy Pszczółki na 2012 rok przedstawiła p.H.Ostrowska. Omawiając go także
uwzględniła zamianę tematów przewidzianych do realizacji w kwietniu i maju.
Pytań i uwag nie było.
Ad.8 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę
Pszczółki
Sprawozdanie omówiła p.B.Sabatowska - podinsp. ds. księgowości budżetowej.
Powiedziała jaką kwotę stanowi średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego, obliczane na podstawie kwoty bazowej, ogłoszonej
corocznie w ustawie budżetowej. Wyjaśniła, że organ prowadzący zobowiązany jest
przeprowadzić analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na
wynagrodzenia nauczycieli w stosunku do wysokości średnich wynagrodzeń określonych
w Kracie Nauczyciela oraz średniorocznego zatrudnienia na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego. W przypadku nieosiągnięcia wymaganej wysokości zobowiązany
jest ustalić kwotę różnicy i jednorazowo wypłacić ją nauczycielom do końca stycznia
danego roku. W 2011 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli kontraktowych i dyplomowanych w naszej gminie było powyżej wymagalnego minimum, natomiast nauczycieli
stażystów i mianowanych - poniżej. Dlatego tej grupie zostały wypłacone jednorazowe
dodatki uzupełniające w łącznej kwocie 35.275 zł.
Do przedstawionego sprawozdania nie było pytań ani uwag.
Na sesję przybył p.Henryk Kamiński - najbardziej aktywny pszczelarz naszej gminy.
Przewodniczący Rady poprosił wszystkich o powstanie, a Pani Wójt wraz z Przewodniczącym podziękowała p.Kamińskiemu za 55 lat pełnienia funkcji Prezesa Koła Pszczelarzy w Pszczółkach. Podkreśliła niezwykłe oddanie się swojej pasji, pracę na rzecz
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pszczelarstwa, jego aktywność, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, a także promowanie naszej gminy. Określiła p.Kamińskiego „największym patriotą gminy Pszczółki”. Pan
Kamiński otrzymał bukiet kwiatów i upominek z wygrawerowaną dedykacją.
Ad.9 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) początek roku to czas przeprowadzania postępowań przetargowych, związanych
z bieżącym funkcjonowaniem gminy,
2) zakupiliśy sprzęt do samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej - dodała, że
nasza straż jest wysoko oceniana w powiecie,
3) podpisaliśmy umowę na realizację projektu dot. wykonania przystanków rowerowych na
Szlaku Cysterskim i w parku lipowym,
4) otrzymaliśmy pozwolenie wodno-prawne na zrzut ścieków z Oczyszczalni w Pszczółkach,
jednak jest ono obwarowane obowiązkiem wzmocnienia wylotu z oczyszczalni, skarp oraz
dna rzeki Bielawy,
5) trwa budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach,
6) w styczniu br. odbyło się Spotkanie Noworoczne Seniorów,
7) 8 marca w świetlicy w Skowarczu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet,
8) po zimie zostały wznowione zajęcia sportowe na boiskach „ORLIK”,
9) 24 gimnazjalistom zostały wręczone stypendia Wójta,
10) jak każdego roku, został przeprowadzony konkurs na prowadzenie Domu Samopomocy w Kolniku - w dalszym ciągu będzie robiła to Fundacja „Żyć Godnie”,
11) jesteśmy po kontroli NIK w zakresie wykorzystania środków funduszu sołeckiego.
Stwierdzono, że dokumentacja jest prowadzona prawidłowo, ale były zarzuty do wydatków
dokonanych w Sołectwie Ostrowite - w kwestii zakupu altany z wyposażeniem, w
Różynach - zagospodarowanie zakupionej siatki ogrodzeniowej oraz w Kleszczewku zakup chłodni do świetlicy wiejskiej. Pani Wójt uczuliła radnych i sołtysów na skrupulatne
gospodarowanie tymi środkami. Podkreśliła, że ustawa nie pozwala na wprowadzanie
żadnych zmian w ich przeznaczeniu, stąd prosi o absolutną dyscyplinę w zakresie
wydatkowania funduszu sołeckiego. Dodała, że zapisy w protokołach z zebrań wiejskich
muszą być precyzyjne i nie dopuszcza się zmian w zaplanowanych zakupach lub
przedsięwzięciach.
12) mieliśmy kontrolę Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie funkcjonowania oczyszczalni ścieków - nieprawidłowości nie stwierdzono.
Pani Wójt poinformowała również, że w dniu 27 lutego br. do Urzędu Marszałkow-skiego
zostało wysłane pismo z uwagami do projektu Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Pomorskiego 2018. Kopia pisma znajduje się Kancelarii Rady Gminy.
Ponadto p.H.Brejwo uczestniczyła w spotkaniach Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny. Dodała, że powstaje wiele inicjatyw wspólnych, m.in. budowa oświetlenia ulic.
Ad.10 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Gminy.
Pan R.Klamann powiedział, że:
1) do kancelarii Rady Gminy wpłynęło podziękowanie od p.Teodory Malli, która podczas X
sesji została wybrana na ławnika Sądu Okręgowego w Gdańsku - odczytał jego treść,
2) otrzymujemy różnorodne oferty szkoleniowe dla radnych. Dodał, że gdyby ktoś chciał
zapoznać się z ich treścią, to są dostępne w kancelarii,
3) w każdą środę pełnił dyżur, ale w ostatnim okresie nie było interesantów,
4) uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Komisji Rady Gminy,
5) otrzymał zaproszenie na III Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, który odbędzie się 17
marca br. w „Żuławskim Dworze” w Grabiny-Zameczku. Ponieważ będą brały udział nasze
Koła Gospodyń, zaprosił wszystkich do kibicowania.
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Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia w terminie do 30
kwietnia oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniami podatkowymi PIT, na drukach, które
otrzymał każdy z radnych.
Ad.11 Wolne wnioski i informacje.
Radna H.Grzesiuk zapytała, czy ZOZ „MEDICAL” poszukuje lekarzy?
Pani J.Przyłucka odpowiedziała, że tak, a nawet całego personelu do Zakładu Opieki
Leczniczej.
Pani W.Zbroszczyk zapytała, czy w Pszczółkach będzie ośrodek rehabilitacji?
Pani Wójt odpowiedziała, że tak - w części piwnicznej nowego skrzydła Ośrodka Zdrowia,
z wejściem od strony posesji p.A.Słomskiego. ZOL i oddział rehabilitacji mają być
uruchomione pod koniec bieżącego roku, ale kontraktowanie z NFZ rozpocznie się od
2014 r. Dyrekcja ZOZ MEDICAL zamierza część punktów przerzucić z Tczewa do
Pszczółek.
Radna H.Grzesiuk zapytała, czy nowe place zieleni będą pielęgnowane przez firmy, które
je wykonały?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie. Firmy te dokonają jedynie wymiany nasadzeń, które się
nie przyjęły.
Radna U.Narożnik zapytała o częste „korki” na drodze nr „91”.
Pani Wójt odpowiedziała, że problem został zgłoszony do GDDKiA, ponieważ powodem
jest sygnalizacja świetlna w Pszczółkach, na wysokości ul.Krótkiej.
Radny J.Juchniewicz zapytał, co się dzieje z wodą, ponieważ od miesiąca brakuje jej
w Ulkowach?
Pani Wójt odpowiedziała, że rzeczywiście mamy problemy z wodą, ponieważ PKP
realizując swoje inwestycje zrywa nam sieci i praktycznie każdego dnia mamy awarie.
Oprócz Różyn, odczuwa to cała gmina. Dodała, że z wykonawcami PKP mamy ciągle
kłopoty, w związku z czym wystosowaliśmy skargę do Starostwa Powiatowego i prośbę
o kontrolę inwestycji. Było też spotkanie części mieszkańców Pszczółek z kierownikiem
kontraktu, dyrektorem konsorcjum i wykonawcą. Spotkanie odbywało się w nieprzyjemnej
atmosferze. Właściciele firm za torami obawiają się, że wjazdy do ich posesji będą zbyt
wąskie dla pojazdów ciężarowych, a spotkanie z architektem miało być do końca lutego,
jednak do dziś się nie odbyło.
Radny W.Rek zapytał, czy zastanawiano się nad oświetleniem ledowym, które jest dużo
tańsze w eksploatacji?
Pani Wójt odpowiedziała, że interesowała się tym tematem i rzeczywiście eksploatacja jest
dużo tańsza, ale koszt inwestycji jest ogromny i zwraca się dopiero po kilku latach.
Radny Z.Łysik zapytał, czy dyrekcja księgarni zgłosiła zamiar budowy nowego budynku?
Pani Wójt odpowiedziała, że jest szansa budowy, ale projektant ociąga się ze skompletowaniem dokumentów. W najbliższą środę przyjedzie do nas Prezes „Domu Książki”
i będziemy rozmawiać na ten temat.
Pan R.Klamann powiedział, że droga ze Skowarcza w kierunku nowego cmentarza,
prowadząca przez teren firmy „NOBAS”, jest bardzo dziurawa i zapytał, czy można ją
wyrównać?
Pani Wójt odpowiedziała, że tam jeżdżą równiarki, ale jest to teren prytwany. PKP ma to
zadanie w kontrakcie i twierdzą, że zrobią to sami, przy czym nie podają terminu.
Wykonawca tunelu próbuje równać i zasypywać dziury. My ze swej strony zezwoliliśmy na
przejazd samochodów osobowych przez teren Ostrowitego.
Pan Jerzy Głąb - mieszkaniec Pszczółek zapytał, czy jest możliwa pomoc Urzędu Gminy
w załatwieniu dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego do budowy kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. Na terenie naszej gminy jest już 120 osób zainteresowanych ich montażem.
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Pani Wójt wyjaśniła, że z pieniędzy gminnych nie może na ten cel pójść żadna złotówka,
natomiast są dwie możliwości uzyskania dofinansowania:
I - przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ale właściciel nieruchomości musi
zaciągnąć kredyt, najlepiej z BOŚ. Po dokonaniu gruntownej analizy wychodzi bardzo
wysoki koszt.
II - skorzystanie z pieniędzy unijnych z RPO. Kiedy zostanie ogłoszony konkurs należy
złożyć wniosek, jednak na ten moment w naszym województwie konkursu nie ma. Musimy
wiedzieć ilu mieszkańców byłoby zainteresowanych montażem solarów. Mieszkańcy nie
muszą brać kredytu, tylko mieć udział własny. Gmina nie może brać w tym udziału i Wójt
nie może podpisać się pod wnioskiem. Ze swej strony oferujemy pomoc przy jego
sporządzeniu i zorganizowanie spotkania z mieszkańcami. Dodała, że beneficjentem może
być jakieś Stowarzyszenie.
Radna H.Grzesiuk poinformowała, że w przyszłą środę, tj. 21 marca, odbędzie się
spotkanie Komisji Gospodarczej, którego tematem będzie przegląd dróg i chodników na
terenie gminy. Poprosiła radnych oraz sołtysów o dostarczenie informacji na temat
najpilniejszych potrzeb w tym zakresie.
Ad.13 Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji
i zamknął obrady słowami: ”Zamykam obrady XII sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.15:35.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała:D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Roman Klamann
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