PROTOKÓŁ Nr XIII/12
XIII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 29 maja 2012 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
XIII sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 13:00 w sali narad
Urzędu Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczył p.Roman Kalmann 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 XII sesji,
interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2011 rok, ocena jego
realizacji i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu wystąpienie p.H.Brejwo - Wójta i p.J.Żbikowskiej - Skarbnika Gminy,
3. Sprawozdanie finansowe gminy Pszczółki za 2011 rok - przedstawia p.J.Żbikowska,
4. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Pszczółki - przedstawia
p.M.Tomaszewski - Podinspektor ds. nieruchomości i gospodarki komunalnej,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2011 rok - przedstawia p.R.Klamann Przewodniczący Rady Gminy Pszczółki,
6. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Pszczółki - przedstawia p.J.Jakowska,
7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki - przedstawia
p.J.Żbikowska,
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki przedstawia p.R.Klamann.
9. 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 udzielenia Powiatowi Gdańskiemu pomocy finansowej na realizację zadania
pn. zakup modułu do prezentacji warstwy WMS - ref. p.B.Drzewiecka - Insp. ds. geodezji,
4) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
prowadzonych na terenie gminy Pszczółki oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania - referuje p.J.Przyłucka - Sekretarz Gminy,
5) zmieniająca uchwałę nr VIII/62/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie opłat za najem zaplecza i stadionu sportowego w Pszczółkach, dzierżawę
gruntu w obiektach sportowo-rekreacyjnych oraz najem lokali komunalnych na terenie
gminy Pszczółki - referuje p.J.Przyłucka,
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6) w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki - referuje p.J.Żbikowska,
7) w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze - referuje p.B.Sosińska-Babiarz - Inspektor ds. obywatelskich,
8) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pszczółki na lata 2012-2019 referuje p.H.Brejwo,
9) w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie bydynku w Pszczółkach - referuje p.H.Brejwo,
10) w sprawie nabycia części działki w Pszczółkach - referuje p.H.Brejwo,
11) w sprawie wydzierżawienia działki położonej w Skowarczu - referuje p.A.Gołkowska Zastępca Wójta,
12) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki w Skowarczu – referuje
p.A.Gołkowska,
13) w sprawie nabycia działki w miejscowości Ulkowy - referuje p.A.Gołkowska,
14) w sprawie nabycia działki w miejscowości Kleszczewko - referuje p.A.Gołkowska,
15) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka prywatna nr 158/22) - referuje
p.B.Drzewiecka.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
w 2011 roku - referuje p.B.Nowakowska - Kierownik GOPS w Pszczółkach,
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Pszczółki w 2011 roku - referuje p.B.Nowakowska,
12. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok” - referuje p.J.Przyłucka,
13. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki za rok 2011 - referuje p.H.Brejwo.
14. Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami.
15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady Gminy.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XIII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami:
„Otwieram XIII sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitał radnych, Panią Wójt, Zastępcę
Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika, Sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził obecność 14 radnych jeden nieobecny (W.Rek), zatem 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 R.Klamann powiedział, że porządek obrad znajduje
się w materiałach na sesję, które otrzymali wszyscy radni. Zgłosił autopoprawkę polegającą na tym, że w pkt 9 Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał - dodaje się kolejny,
szesnasty projekt uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie
przedsięwzięcia pn. "Termomoderniacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach etap II" oraz zmienia się pkt 11 porządku obrad, który otrzymuje treść:
11. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla gminy Pszczółki - referuje
p.B.Nowakowska.

Dotychczasowe punkty 11 - 17 otrzymują odpowiednio numerację 12 – 18.
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Zapytał, czy ktoś ma uwagi do zaproponowanej zmiany? Ponieważ żadnych nie zgłoszono, zarządził głosowanie nad zaproponowaną poprawką. Obecnych 14 radnych. Wynik
głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Poprawka
została przyjęta jednogłośnie. Następnie p.Klamann zarządził głosowanie nad porządkiem
obrad wraz z przegłosowaną poprawką. Ustawowy skład Rady - 15 radnych, obecnych 14 radnych. Za przyjęciem porządku - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołu XII sesji
Przewodniczący Rady R.Klamann powiedział, że protokół XII sesji był wyłożony do
wglądu w kancelarii Rady Gminy i radni nie wnieśli do niego żadnych poprawek, w związku
z czym zostaje zatwierdzony przy braku sprzeciwu.
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów
Żadnych nie zgłoszono.
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Nie miały miejsca.
Na sesję przybył radny W.Rek.
Ad.2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2011 rok, ocena jego realizacji i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Pani H.Brejwo - Wójt Gminy, powiedziała, że sprawozdanie z wykonania budżetu było
szczegółowo omawiane i analizowane na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady
Gminy, w związku z czym na sesję przygotowała prezentację multimedialną. Powiedziała,
że wykonanie dochodów ogółem wyniosło 27.294.500 zł, co stanowi 105,2% planu,
natomiast wykonanie wydatków ogółem wyniosło 25.181.460 zł, co stanowi 94,4% planu.
Pokazała i omówiła zrealizowane inwestycje oraz remontowane obiekty, podając wysokości kwot, za które zostały wykonane, oraz pokazała fotografie z najważniejszych
wydarzeń kulturalnych, jakie miały miejsce na terenie naszej gminy w minionym roku.
Następnie Pani Skarbnik J.Żbikowska omówiła zakres finansowy sprawozdania, po
czym odczytała treść uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2012 r., w której pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie
gminy Pszczółki z realizacji budżetu za 2011 rok.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są uwagi bądź pytania do omówionego
zagadnienia. Żadnych nie zgłoszono.
Ad.3 Następnie p.J.Żbikowska szczegółowo omówiła sprawozdanie finansowe, które
składa się z następujących sprawozdań cząstkowych, sporządzonych na dzień 31 grudnia
2011 r.:
- bilansu z wykonania budżetu gminy Pszczółki, stanowiącego zestawienie zasobów aktywów i pasywów budżetu,
- zestawienia zmian w funduszu jednostki,
- bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- rachunku zysków i strat jednostki.
Pytań do przedstawionego zagadnienia nie było.
Ad.4 Stan mienia komunalnego gminy Pszczółki przedstawił p.Maciej Tomaszewski Podinsp. ds. nieruchomości i gospodarki komunalnej. Omówił stan gminnego zasobu
gruntów, budowli i budynków gminnych, zmiany dotyczące tych obiektów - sprzedaż
i nabycia nieruchomości, dzierżawy, najem, użyczenia, a także użytkowanie wieczyste.
Pytań do przedstawionego zagadnienia nie było.
Ad.5 Pan R.Klamann przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2011 rok.
Ponieważ żadnych pytań nie było, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie.
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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 XIII/113/12 została podjęta jednogłośnie.
Ad.6 Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Pszczółki.
Pani J.Jakowska odczytała treść opinii Komisji Rewizyjnej, stanowiącej jednocześnie
wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki. Komisja na
posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2011 r. i złożyła wniosek do Rady Gminy o udzielenie absolutorium dla Wójta.
Ad.7 Pani J.Żbikowska odczytała treść opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 maja 2012 r., który pozytywnie zaopiniował wniosek
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki.
Ad.8 Pan R.Klamann stwierdził, że Rada Gminy zapoznała się ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do podjęcia decyzji w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. Ponieważ
decyzja podejmowana jest w drodze uchwały, zarządził głosowanie nad udzieleniem
absolutorium dla Pani Wójt. 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 XIII/114/12 została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Pani Wójt jedenastego absolutorium i wręczył
wiązankę kwiatów.
Ad.9 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20122017
Na wstępie Pani Wójt powiedziała, że do uchwały zostało wprowadzone dodatkowe
zadanie - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach. Wyjaśniła, że
jest możliwość złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie tego przedsięwzięcia, częściowo z dotacji - 750 tys. zł, a
częściowo z pożyczki - 1.500 tys. zł. Z tego powodu tymczasowo wycofaliśmy modernizację ul.Sportowej w Pszczółkach, co jednak nie oznacza, że rezygnujemy z tego zadania.
Pani J.Żbikowska powiedziała, że w wyniku bieżących zmian budżetu gminy zmniejszył się planowany deficyt z kwoty 2.013.714 zł do 1.013.714 zł. Do wykazu przedsięwzięć, oprócz wymienionego przez Panią Wójt, dołączono zadanie bieżące - wykonanie
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 11/20-24
w Pszczółkach, o wartości 492 zł, z limitem na rok 2013.
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 XIII/115/12 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2012 rok
Pani J.Żbikowska wyjaśniła, że projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie
dochodów o kwotę 120.750 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 879.250 zł oraz obniżenie
kwoty przychodów z tytułu planowanego kredytu o 1.000.000 zł. Następnie szczegółowo
omówiła wprowadzone zmiany. Dodała, że w załączniku nr 4 w poz.23 wkradł się błąd
literowy - jest wpisana „warstwa WSM”, a powinna być „warstwa WMS”. Poprosiła radnych
o naniesienie poprawki w swoich materiałach.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann 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 XIII/116/12 została podjęta jednogłośnie.
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3) w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu pomocy finansowej na realizację zadania
pn. zakup modułu do prezentacji warstwy WMS
Projekt uchwały omówiła p.B.Drzewiecka - Insp. ds. geodezji. Powiedziała, że zakup
modułu do prezentacji warstwy WMS - aktualnego podkładu z mapy ewidencyjnej,
umożliwi eksport danych pomiędzy zasobami powiatowego ośrodka geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym a ewidencjami w naszej gminie.
Pani Wójt dodała, że początkowo gminy zaczęły na własną rękę szukać możliwości
opracowania programu, który umożliwiłby wgląd do obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, sieci wod.-kan., dróg, zabytków itp., które są
nanoszone i aktualizowane w Starstwie Powiatowym. Ostatecznie Wójtowie zgłosili
w Starostwie zapotrzebowanie na jeden program, z którego wszyscy będą mogli
korzystać, a tym samym obniżą koszty zakupu. Z tego powodu przekazujemy w formie
dotacji środki finansowe w wysokości ~770 zł.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann 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 XIII/117/12 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
prowadzonych na terenie gminy Pszczółki oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania
Projekt uchwały omówiła p.J.Przyłucka - Sekretarz Gminy. Powiedziała, że podjęcie
przedstawionej uchwały umożliwi gminie udzielenie dotacji zgodnie z wymogami ustawy
o systemie oświaty. Ponieważ na naszym terenie mamy przedszkole niepubliczne, zatem
musimy w tej kwestii podjąć uchwałę.
Radny K.Sądej złożył oświadczenie, że nie będzie uczestniczył w dyskusji oraz
w głosowaniu nad projektem uchwały, ponieważ zamierza ubiegać się o dotację dla
niepublicznego przedszkola.
Radna U.Narożnik zapytała, czy takie formy dotacji dotyczą również przedszkoli publicznych?
Pani Wójt odpowiedziała, że dla placówek publicznych są one jeszcze większe, bo w
całości utrzymywane z naszych środków. Dodała, że jeśli do przedszkola niepublicznego
będą przyjęte dzieci z terenu innej gminy, wówczas gmina, której mieszkańcem jest to
dziecko pokrywa nam koszty udzielonej dotacji.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych, do głosowania przystąpiło 14 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XIII/118/12 została podjęta.
5) zmieniająca uchwałę nr VIII/62/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 11 sierpnia 2011 r. w
sprawie opłat za najem zaplecza i stadionu sportowego w Pszczółkach, dzierżawę gruntu
w obiektach sportowo-rekreacyjnych oraz najem lokali komunalnych na terenie gminy
Pszczółki
Pani J.Przyłucka wyjaśniła, że jest to uchwała porządkowa. Wydział Nadzoru i Kontroli
PUW stwierdził, że uchwała nie ma charakteru prawa miejscowego, a tym samym nie
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojwództwa Pomorskiego. Zmieniamy zatem
zapis dotyczący terminu jej wejścia w życie, tj. „z dniem podjęcia”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann 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 XIII/119/12 została podjęta jednogłośnie.
5

6) w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
Pani J.Żbikowska wyjaśniła, że uchwała w sprawie ustalenia inkasentów w gminie
Pszczółki została podjęta w dniu 20 października 2010 r., a następnie zmieniona 9 marca
2011 r. W uchwałach tych wymieniono inkasentów - sołtysów sołectw, z imienia i nazwiska. W dniu 16 maja br. w Sołectwie Ulkowy zmieniła się osoba pełniąca funkcję
sołtysa, w związku z czym zachodzi potrzeba zmiany uchwały w tym zakresie. Jednocześnie został opracowany tekst jednolity uchwały.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Do głosowania przystąpiło 14 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XIII/120/12 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
Pani Wójt wyjaśniła, że zmiana przepisów wymusza modyfikację dotychczasowego
podziału naszej gminy na okręgi wyborcze. Projekt podziału został przedstawiony radnym
na posiedzeniach Komisji oraz umieszczony w BIP.
Radny M.Urbanek zapytał, czy w związku z zaproponowaną zmianą przewiduje się akcję
informacyjną dla mieszkańców?
Pani Wójt odpowiedziała, że informacja znajdowała się na stronie internetowej, a także
była przekazywana podczas spotkań sołeckich. Na przedstawioną propozycję mieszkańcy nie zgłosili zastrzeżeń ani uwag.
Pan J.Guszkowski powiedział, że obecnie nikt nie interesuje się tematyką wyborczą, temat
pojawi się na 2-3 miesiące przed wyborami.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw - nie było,
wstrzymały się 2 osoby (B.Misiak, W.Rek). Uchwała nr XIII/121/12 została podjęta.
8) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pszczółki na lata 2012-2019
Pani Wójt powiedziała, że każda miejscowość ma swój Plan Odnowy. W dokumencie
dotyczącym miejscowości Pszczółki naniesiono poprawki przez dopisanie 2 zadań do
realizacji. Chcemy ubiegać się o środki unijne, a Plan Odnowy jest jednym z dokumentów
wymaganych do przedłożenia wraz z wnioskiem, stąd projekt uchwały.
Ponieważ do dokumentu nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann
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 XIII/122/12 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie bydynku w Pszczółkach
Pani Wójt powiedziała, że Ministerstwo Kultury ogłosiło konkurs, w ramach którego
można ubiegać się o dofinansowanie zakupu wyposażenia do biblioteki. Termin składania
wniosków upływa z końcem września br. Ponieważ wniosek będzie składała Pani Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej, a jednym z wymogów otrzymania dofinansowania jest
posiadanie tytułu prawnego do obiektu, stąd uchwała w tej sprawie.
W związku z tym, że do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady
Gminy R.Klamann 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 XIII/123/12 została podjęta jednogłośnie.
10) w sprawie nabycia części działki w Pszczółkach
Pani Wójt wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy części działki położonej przy ul.
Pomorskiej w Pszczółkach, który zamierzamy nabyć w celu utworzenia ciągu pieszego do
nowego budynku biblioteki. Dodała, że ceny zakupu tego gruntu jeszcze nie znamy.
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Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann 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 XIII/124/12 została podjęta jednogłośnie.
11) w sprawie wydzierżawienia działki położonej w Skowarczu
Pani A.Gołkowska - Zastępca Wójta, wyjaśniła, że dotychczasowy dzierżawca gruntu
zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy. Działka, mająca powierzchnię
700 m2, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie posesji wnioskodawcy, a gmina w najbliższym czasie nie przewiduje innego sposobu zagospodarowania tego terenu.
Radny Z.Łysik zapytał, czy jest to grunt użytkowany jako rolny, czy pod działalność gospodarczą?
Pani Gołkowska odpowiedziała, że jest działka rolna, zagospodarowana jako ogród. Ma
ona kształt trójkąta i położona jest na skarpie, stąd trudno zagospodarować ją w inny
sposób.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann 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 XIII/125/12 została podjęta jednogłośnie.
12) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki w Skowarczu
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że uchwała dotyczy wydzierżawienia działki Pomorskiemu
Ośrodkowi Ruchu Drogowego dla prowadzenia szkoleń w zakresie doskonalenia techniki
jazdy przez kierowców. Inwestor planuje także utworzenie na terenie działki toru dla
pojazdów typu quad. Obecnie działka nie jest użytkowana, znajduje się na niej wyrobisko
pozostałe po wydobyciu kruszywa.
Radna U.Narożnik zapytała, w jaki sposób użytkownicy będą dojeżdżali do działki?
Pani Wójt odpowiedziała, że od ul.Pomorskiej w kierunku ul.Klimatycznej.
Radny W.Rek zapytał jaką powierzchnię ma działka?
Pani Wójt odpowiedziała, że 1,28 ha.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann 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 XIII/126/12 została podjęta jednogłośnie.
13) w sprawie nabycia działki w miejscowości Ulkowy
14) w sprawie nabycia działki w miejscowości Kleszczewko
Pani A.Gołkowska powiedziała, że projekty uchwał dotyczą nabycia działek: w Ulkowie o powierzchni 21 m2 i w Kleszczewku - o powierzchni 22 m2, które są niezbędne do
wybudowania kanalizacji sanitarnej. Na nich zostaną usytuowane przepompownie
ścieków.
Ponieważ do projektów uchwał nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania na pierwszym projektem uchwały: ZA - 15 radnych, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr XIII/127/12 została podjęta jednogłośnie.
Wynik głosowania na drugim projektem uchwały: ZA - 15 radnych, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr XIII/128/12 została podjęta jednogłośnie.
15) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka prywatna nr 158/22)
Pani B.Drzewiecka wyjaśniła, że droga znajduje się w sąsiedztwie ul.Młyńskiej, a
mieszkańcy zaporponowali nazwę „ul.Pszeniczna”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
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Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było. Uchwała nr XIII/129/12 została podjęta jednogłośnie.
16) w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.
"Termomoderniacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach - etap II"
Pani Wójt wyjaśniła, że uchwała jest niezbędna do złożenia wniosku do Narodowego
Funduszu Ochrony Środkowiska na dofinansowanie tego przedsięwzięcia, o czym była
mowa wcześniej. Termin składania wniosków upływa 31 maja 2012 r.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann 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 XIII/130/12 została podjęta jednogłośnie.
Ad.10 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pszczółkach w 2011 roku
Pani B.Nowakowska - Kierownik GOPS w Pszczółkach, przedstawiła prezentację
multimedialną i na jej podstawie omówiła działalność placówki w 2011 roku. Szczegółowe
sprawozdanie zostało przekazane radnym w materiałach na sesję. Dodała, że na str.8
sprawozdania wkradł się błąd - w trzecim akapicie od dołu - jest „Szkoła Podstawowa”,
winno być - „Publiczne Gimnazjum”. Poprosiła radnych o naniesienie poprawki.
Pytań do omówionego zagadnienia nie było.
11. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla gminy Pszczółki
Pani B.Nowakowska wyjaśniła, że jest to dokument sporządzony w oparciu o analizę
lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, stanowiący podstawę do planowania budżetu
na następny rok. Obowiązek jego sporządzenia wynika z przepisów, które weszły w życie
w maju ubiegłego roku. Powiedziała, że zasoby pomocy społecznej gminy Pszczółki
obejmują infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania
pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Ocena obejmuje
osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej oraz rodzaje ich problemów.
Pytań do omówionego zagadnienia nie było.
12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w
Gminie Pszczółki w 2011 roku
Pani B.Nowakowska omówiła realizację ww. programów przedstawiając prezentację
multimedialną. Sprawozdanie w wersji papierowej zostało przekazane radnym w materiałach na sesję.
Pytań do przedstawionego zagadnienia nie było.
13. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok”
Pani J.Przyłucka powiedziała, że radni otrzymali sprawozdanie w materiałach na
sesję. Program współpracy na 2011 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy w marcu
ubiegłego roku. W jego ramach przeprowadzono konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolniku. Udzielono dotacji w kwocie 400 tys. zł, która została
w całości wykorzystana i rozliczona.
Pytań do sprawozdania nie było.
14. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki za rok 2011
Pani Wójt powiedziała, że sprawozdanie otrzymali radni w materiałach na sesję.
Wszystkie zrealizowane zadania, ujęte w Strategii, były przedstawione i omówione
podczas prezentacji multimedialnej, obrazującej realizację budżetu w 2011 r.
Pytań nie było.
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15. Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami
Pani Wójt przekazała szczegółowe informacje na temat zadań zrealizowanych
w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy. Między innymi powiedziała, że:
1) w dniu 17 maja miało miejsce spotkanie z mieszkańcami naszej gminy dotyczące
dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych,
2) wymieniła prowadzone postępowania przetargowe:
- na zagospodarowanie parku lipowego - współfinansowany ze środków UE,
- na opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rębielcz,
- na utrzymanie terenów sportowych na terenie gminy,
- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rębielcz, Żelisławki,
Kleszczewko - etap II oraz Różyny ul. Makowa i Wrzosowa - etap II,
3) zakończyliśmy postępowanie dot. wyceny nieruchomości na terenie gminy Pszczółki,
4) przejęliśmy infrastrukturę wod.-kan. w Żelisławkach i ogłosiliśmy przetarg na budowę
kanalizacji,
5) w maju odbyły się konkursy na dyrektorów Szkoły Podstawowej w Pszczółkach oraz
Przedszkola Gminnego w Pszczółkach,
6) w Gminnym Ośrodeku Pomocy Społecznej jest możliwość skorzystania z bezpłatnej
porady psychologa i terapeuty uzależnień,
7) wykonaliśmy remonty na drogach w Ulkowych,
8) trwa wykonywanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Różana Góra
w Różynach,
9) zostało zrobione oznakowanie poziome na drodze z Pszczółek do Ostrowitego,
10) zostały naprawione drogi w Kolniku po budowie gazociągu,
11) wzdłuż drogi krajowej nr „91” ustawione zostały nowe przystanki autobusowe,
12) w związku z wymarznięciem upraw zakończyliśmy szacowanie strat i będziemy kierować wnioski do Wojewody o przyznanie kredytów preferencyjnych. Natomiast do Urzędu
wpływają wnioski mieszkańców o umorzenie podatku rolnego.
16. 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) w każdą środę pełnił dyżur, jednak w ostatnim okresie nie zgłaszali się mieszkańcy,
2) uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Komisji Rady Gminy,
3) do kancelarii Rady Gminy wpłynęło pismo od mieszkańców Ulkowych w sprawie
problemów w dostawie wody - wyjaśnił, że zgodnie z kompetencją zostało ono przekazane do rozpatrzenia przez Wójta,
4) w dniu 19 maja 2012 r. uczestniczył w akcji „Polska biega”, która rozpoczęła się
o godz.10:00 na stadionie sportowym w Pszczółkach.
17. Wolne wnioski i informacje.
Pan S.Piskorz poinformował, że w dniu 5 maja br. w Różynach odbył się festyn sportowy
dla dzieci i starszych, przygotowany przez p.Artura Kasprowicza, Radę Sołecką i Koło
Gospodyń Wiejskich. Jednocześnie zaprosił obecnych na NOC ŚWIĘTOJAŃSKĄ
w Różynach, która została zaplanowana na 29 czerwca br.
Pan J.Guszkowski wyraził rozgoryczenie z powodu zamontowania na drodze krajowej nr
91 viatoll. Powiedział, że ich celem jest przesunięcie tirów na autostrady, ale my
będziemy płacić za przedsięwzięcie.
Radny W.Rek zapytał, czy w związku z planowanym sporządzeniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Rębielcza mieszkańcy będą mogli się z nim zapoznać
i mieć możliwość zgłoszenia uwag?
Pani Wójt odpowiedziała, że w momencie podjęcia uchwały wszystkie wnioski miesz9

kańców zostały przekazane urbanistom. W procedurze uchwalania każdego planu jest
przewidziana konsultacja z mieszkańcami.
Radny S.Struzik zapytał, kiedy będą zawarte umowy z mieszkańcami Żelisławek na
dostawę wody? W znacznej części jest to ubogie środowisko i mogą być problemy
z regulowaniem płatności za 3 miesiące.
Pani Wójt odpowiedziała, że pracownicy poszli w teren i spisują stany liczników. Trwa
podpisywanie umów, musimy też wystawić faktury z prognozowanym zużyciem wody.
Jednocześnie Pani H.Brejwo poprosiła o zwracanie uwagi na podlewanie ogródków
w okresach suszy, zwłaszcza na otwieranie hydrantów i natychmiastowe zgłaszanie takich
przypadków.
Radny K.Sądej zaproponował rozważenie możliwości budowy zbiornika retencyjnego na
terenie położonym wyżej.
Pani M.Kotłowska zapytała o możliwość wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy
wiejskiej w Ulkowych. Ponieważ tegoroczy fundusz sołecki został rozdysponowany na
inny cel, czy będzie możliwe zrobienia tego w przyszłym roku?
Pani Wójt odpowiedziała, że decyzja należy do mieszkańców. Jeśli taka jest wola, to nic
nie stoi na przeszkodzie, aby zadanie zrealizować.
18. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji Rady
Gmin i zamknął obrady słowami: ”Zamykam obrady XIII sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz. 16:10
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Roman Klamann
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