PROTOKÓŁ Nr XVI/12
XVI sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 19 grudnia 2012 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
XVI sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 14:00 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 XV 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 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu na utrzymanie portalu
mapowego SIP - referuje p.A.Gołkowska - Zastępca Wójta,
4) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20132022 - referuje p.J.Żbikowska,
5) w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok - referuje p.J.Żbikowska,
6) w sprawie „Programu współpracy gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok” - referuje
p.J.Przyłucka - Sekretarz,
7) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pszczółki na
rok 2013 - referuje p.B.Nowakowska - Kierownik GOPS,
8) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Gminy Pszczółki na rok 2013 - referuje p.B.Nowakowska,
9) w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – referuje
p.A.Gołkowska - Zastępca Wójta,
10) w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi - referuje p.A.Gołkowska,
11) w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych
oraz ich zagospodarowania - referuje p.A.Gołkowska,
12) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - referuje p.A.Gołkowska,
13) w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi referuje p.A.Gołkowska,
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14) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Różyny, gmina Pszczółki, uchwalonego uchwałą nr XXI/284/09
z dnia 12 listopada 2009 r. - referuje p.A.Gołkowska,
15) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz, gmina Pszczółki, uchwalonego uchwałą nr II/25/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. - referuje p.A.Gołkowska,
16) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki dla terenu górniczego "Pszczółki VA", obejmującego
działkę o numerze ewid. 364/4, obręb Skowarcz - referuje p.A.Gołkowska,
17) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, gmina Pszczółki, uchwalonego uchwałą nr XXXI/283/09 z dnia 12 listopada 2009 r. - referuje p.A.Gołkowska,
18) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kleszczewko, gmina Pszczółki - referuje
p.A.Gołkowska.
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
XVI sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami:
„Otwieram XVI 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 15 radnych –
wszyscy obecni, zatem sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał. Lista
obecności w załączeniu.
W sesji uczestniczyło także 7 sołtysów - lista obecności sołtysów 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. Poinformował, że w punkcie 2
dochodzi jeszcze jeden projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/164/12 z dnia 30
października 2012 r. w sprawie wysokości taryf za wodę pobraną z wiejskich urządzeń
wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych.
Zapytał, czy ktoś ma uwagi do tak zaproponowanego porządku sesji? Ponieważ żadnych
uwag nie zgłoszono, zarządził głosowanie. Obecnych 15 radnych, wynik głosowania: ZA 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołu XV sesji
Przewodniczący Rady R.Klamann powiedział, że protokół XV 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
Żadnych nie zgłoszono.
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Nie miały miejsca.
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Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2012-2017
Pani J.Żbikowska omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż w WPF zostają wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć, tj. na 2013 r. - zadań dotyczących usuwania
awarii wodociągowych i kanalizacyjnych - limit 159.000 zł, usuwania awarii kanalizacji
deszczowej - limit 24.000 zł, plombowania i odczytów wodomierzy - limit 5.000 zł oraz
zwiększony do kwoty 82.000 zł limit na dowożenie uczniów do szkół. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie dokonano aktualizacji kwot planowanych na 2012 r.
w zakresie dochodów i wydatków. Deficyt budżetowy nie zmienił się, nie dokonano też
zmian w prognozie na następne lata. Nadwyżki budżetowe planowane w latach 2013-2022
w całości zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.
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 XVI/169/12 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok
Pani J.Żbikowska powiedziała, że podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu jest
konieczne ze wzlędu na zmiany w planie dochodów. Po dokonanej analizie ich wykonania
zachodzi konieczność zweryfikowania planu przez zmniejszenie kwot w tych źródłach,
które nie gwarantują wykonania z jednoczesnym zwiększeniem planu w pozycjach, gdzie
plan przekroczono. Dotyczy to podatków od działalności gospodarczej, od środków transportowych, rolnego, od czynności cywilnoprawnych, opłaty eksploatacyjnej, odsetek
i udziału w PIT. W dziale 758 wprowadzono kwotę 73.509 zł z tytułu subwencji oświatowej,
natomiast w dziale 921 obniżono dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich i różnych
dochodów. Zmiana w planie wydatków dotyczy przeniesienia kwoty 2.000 zł z dowożenia
uczniów na dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego. Wymienione zmiany
w budżecie nie powodują zmiany deficytu budżetowego.
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 XVI/170/12 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu na utrzymanie portalu
mapowego SIP
Pani A.Gołkowska - Zastępca Wójta, powiedziała, że podczas ostatniej sesji została
podjęta uchwała w sprawie przekazania Powiatowi Gdańskiemu dotacji na uruchomienie
portalu mapowego System Informacji Przestrzennej, który umożliwi mieszkańcom dostęp
do różnorodnych informacji. Ponieważ funkcjonowanie portalu wiążę się z serwisem
i aktualizacją oprogramowania, konieczne jest przekazanie środków finansowych na ten
cel. Opłata na 2013 r. została skalkulowana na kwotę 1.850 zł, a podjęcie niniejszej
uchwały umożliwi przekazanie tej kwoty Starostwu Powiatowemu.
Pani Wójt dodała, że na naszej stronie internetowej jest już zakładka „mapa” i do niej
sukcesywnie będą wprowadzane dane, dostępne dla każdego.
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 XVI/171/12 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20132022
Na wstępie p.J.Żbikowska przeczytała uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 listopada 2012 r., w której pozytywnie zaopiniowano
3

projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata
2012-2022. Następnie wyjaśniła, że przed uchwaleniem budżetu organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie WPF, która swoim
zakresem obejmuje rok budżetowy oraz co najmniej 3 kolejne lata, nie krócej jednak niż
okres realizacji zaplanowanych przedsięwzięć oraz okres, na który zaciągnięto i planuje
się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku naszej gminy okres ten obejmuje lata 20132022.
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 XVI/172/12 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok
Na wstępie p.J.Żbikowska przeczytała uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 listopada 2012 r., w której pozytywnie zaopiniowano
projekt uchwały budżetowej gminy Pszczółki na 2013 rok oraz możliwości sfinansowania
deficytu budżetowego. Powiedziała, że kwestie, na które zwrócono uwagę zostały
uwzględnione w treści normatywnej niniejszej uchwały. Następnie omówiła projekt budżetu
gminy na 2013 rok wyjaśniając, że dochody ustalono w wysokości 26.001.446 zł, w tym
dochody bieżące 24.136.509 zł i majątkowe 1.864.937 zł, natomiast wydatki - w wysokości
27.920.369 zł, w tym bieżące 21.690.442 zł i majątkowe 6.229.927 zł. Powiedziała, że na
2013 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.918.923 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką w wysokości 1.500.000 zł i wolnymi środkami w wysokości 418.923 zł.
W planie przychodów ujęto kredyty i pożyczki w wysokości 2.900.000 zł oraz wolne środki
z lat ubiegłych w kwocie 967.027 zł. Kwota długu na koniec roku wyniesie 7.871.329zł
i będzie stanowić 30,27% planowanych dochodów.
Radny K.Sądej przeczytał pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii wydatkowania środków w dz.801 - oświata. Powiedział, że RIO sprawdza zabezpieczenie
środków finansowych w poszczególnych działach i rozdziałach, natomiast podział na
paragrafy jest w kompetencji Rady Gminy. Wyrażono zadowolenie, że na oświatę
przeznaczyliśmy o 25% więcej środków, niż przyjęliśmy na 2012 rok, jednak nie są to
pieniądze na bieżące utrzymanie szkół, lecz na termomodernizację Szkoły Podstawowej.
Zwracając się do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej p.K.Sądej zapytał, czy zostały
skontrolowane wynagrodzenia pracowników obsługi szkół?
Pani J.Jakowska odpowiedziała, że Komisja zajmie się tym w nowym roku.
Radny M.Urbanek zapytał o treść §16 uchwały, w którym upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach.
Pani Wójt wyjaśniła, że jeśli znajdziemy bank, który oferuje wyższe oprocentowanie, to
możemy ulokować tam nasze środki. W praktyce wygląda to tak, że negocjujemy z Bankiem Spółdzielczym, w którym mamy rachunek bieżący i lokujemy nadwyżki, uzyskanie
oprocentowania na poziomie innych banków i nie ma potrzeby przenoszenia lokat.
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 (K.Sądej, Z.Łysik). Uchwała nr XVI/173/12 została podjęta.
6) w sprawie „Programu współpracy gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”
Pani J.Przyłucka - Sekretarz, powiedziała, że organy administracyji publicznej mogą
współpracować z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań publicznych, będących w zakresie tych organów, i w tym celu zobowiązane są do uchwalania każdego roku
programu współpracy. Opracowany dokument był poddany konsultacjom i nie wniesiono
do niego żadnych uwag ani wniosków, w związku z czym przedkłada się go Radzie.
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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 wstrzymujących się i
przeciw nie było. Uchwała nr XVI/174/12 została podjęta jednogłośnie.
Posiedzenie opuścił radny Stanisław Korcz
7) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pszczółki na
rok 2013
Pani B.Nowakowska - Kierownik GOPS, powiedziała, że zgodnie z przepisami
jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w oparciu o opracowywany każdego roku Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii, stąd został przygotowany projekt uchwały w tej sprawie.
Radny Z.Łysik zapytał, czy są stwierdzone przypadki narkomanii na terenie naszej gminy?
Pani B.Nowakowska odpowiedziała, że ma informacji o jakimkolwiek przypadku.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów wstrzymujących się
i przeciw nie było. Uchwała nr XVI/175/12 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Gminy Pszczółki na rok 2013
Pani B.Nowakowska powiedziała, że zgodnie z przepisami, samorząd gminny
zobowiązany jest także do prowadzenia działań związanych z profilkatyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na swoim terenie oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Ich realizacja jest prowadzona w oparciu o program, który Rada
Gminy zobowiązana jest uchwalać każdego roku.
Pan R.Klamann zapytał, na jakim poziomie utrzymują się opłaty za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych - maleją czy rosną?
Pani Wójt odpowiedziała, że od kilku lat utrzymują się na tym samym poziomie.
Pan Jan Guszkowski zapytał, czy jest jakaś poprawa w kwestii rozwiązywania problemu
alkoholowego na terenie naszej gminy?
Pani B.Nowakowska dodała, że zmarło kilka osób uzależnionych. Uruchomiliśmy punkt
pomocy psychologa i terapeuty dla osób współuzależnionych, i zachęcamy do korzystatania z pomocy.
Pani Wójt dodała, że problem związany z nadużywaniem alkoholu wzrasta, kiedy
pojawiają się kłopoty z pracą.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów wstrzymujących się
i przeciw nie było. Uchwała nr XVI/176/12 została podjęta jednogłośnie.
Na posiedzenie wrócił radny Stanisław Korcz.
9) w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Pani A.Gołkowska - Zastępca Wójta, powiedziała, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek przejęcia pełnej odpowiedzialności za
odebranie od wytwórców oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych. Oznacza to
m.in. dostosowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Pszczółki do
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia
tego planu. Projekt regulaminu został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego. Na tej podstawie Rada Gminy uchwala regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy.
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Radna H.Grzesiuk powiedziała, że wcześniej była informacja, iż worki do segregacji śmieci
będą przezroczyste.
Pani Wójt odpowiedziała, że w tej kwestii była uwaga mieszkańców i została
uwzględniona.
Radny A.Marszałkowski powiedział, że w broszurce nt. segregacji odpadów wyszczególniono, czego nie należy umieszczać w pojemnikach na szkło. Zatem, gdzie te szklane
śmieci umieszczać?
Pani A.Gołkowska odpowiedziała, że w pojemniku na odpady niesegregowane.
Pani Wójt dodała, że pełna kampania informacyjna rozpocznie się w nowym roku.
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 wstrzymujących się
i przeciw nie było. Uchwała nr XVI/177/12 została podjęta jednogłośnie.
10) w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że metodą, za którą opowiedziało się najwięcej
mieszkańców naszej gminy jest „od gospodarstwa domowego”. Po przeliczeniu kosztów
ustaliliśmy miesięczne stawki w kwocie 78,40 zł za odpady niesegregowane i 49,00 zł za
segregowane. Dodała, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi
dochód gminy i musi w całości pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Koszty te obejmują odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną.
Radna J.Jakowska powiedziała, że w telewizji pojawiają się informacje, iż będą poprawki
do ustawy, co wówczas z podjętymi przez nas uchwałami? Czy będzie możliwa zmiana
stawki w zależności od wielkości gospodarstwa domowego?
Pan R.Klamann zwrócił uwagę, że zmiana stawek to kompetencja Rady Gminy. Powiedział,
że w kwestii gospodarowania odpadami komunalnymi odbyły się 2 spotkania z mieszkańcami. Poprosił, aby nie wychodzić od zbyt dużej stawki, bo firmy, które będą realizowały
usługe, mogą zawyżyć cenę. Ponieważ mieszkańcy sugerowali obniżenie stawki, zaproponował kwotę 45,00 zł miesięcznie za odpady segregowane.
Pani Wójt powiedziała, że początkowo, analizując poszczególne metody, dokonaliśmy
podziału gospodarstw domowych w zależności od liczby mieszkańców, jednak ustawa nie
pozwala na to. Jak tylko wejdzie w życie jej zmiana, zmienimy także naszą uchwałę.
Radna H.Grzesiuk powiedziała, że mieszkańcy liczą na to, że segregując odpady będą
docenieni, więc zaproponowała stawkę 43,00 zł miesięcznie.
Pani U.Narożnik stwierdziła, że zgadza się z opinią, iż jeśli ustalimy wysoką stawkę, to
firmy wywindują cenę usługi.
Radny W.Rek przypomniał, że wyliczone stawki są szacunkowe, bo trudno je na obecnym
etapie określić, ale gdy będzie to możliwe, obniżymy je.
Radny K.Sądej stwierdził, że w uchwale mamy 2 kwestie - wybór metody, i tu możliwość
manewru jest niewielka, oraz cena usługi. Powiedział, że radni nie otrzymali kalkulacji
stawki, była tylko prezentacja mulitedialna, stąd trudno podjąć właściwą decyzję. Nie
mamy wiedzy, ilu pracowników potrzebnych jest do obsługi całego systemu.
Zaproponował, aby Pani Wójt przygotowała kalkulację ceny i dopiero wówczas na nadzwyczajnej sesji zaraz po świętach, a przed 1 stycznia jeszcze raz rozpatrzymy tę uchwałę.
Pani Edyta Kubiak-Lipowska - Radca Prawny, powiedziała, że porządek posiedzenia został
przegłosowany, w związku z czym wniosek Pana radnego został zgłoszony zbyt późno.
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Pan Zbigniew Boduch - mieszkaniec Pszczółek, powiedział, że kilka godzin spędził przy
komputerze szukając w internecie wszelkich informacji na temat gospodarki odpadami.
Podkreślił, że sortowane odpady to majątek dla firmy. Sortując śmieci zmniejszamy
objętość mieszanych, zatem koszty ponoszone przez mieszkańców muszą być niższe.
W stosunku do obecnie obowiązujących stawek za wywóz śmieci, stawka sugerowana
w projekcie uchwały jest porażająca. W Gazecie Prawnej znalazł informację, że jest
możliwe zróżnicowanie stawek przy jednej metodzie.
Pani Wójt powiedziała, że być może te kwestie będą ujęte w zmianie ustawy, ale
w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe łączenie metod, ani rozróżnienie przy
wyborze jednej z nich. Nie zgodziła się ze stanowiskiem p.K.Sądeja, bo zachęcała radnych
i mieszkańców do sprawdzenia sposobu naliczenia opłaty i konsultacji. Przestrzegła, aby
cena nie była zbyt niska, bo łatwiej w przyszłości ją obniżyć, niż podwyższyć. Trzeba
znaleźć wyjście „salomonowe”. W kwestii zatrudnienia pracowników wyjaśniła, że doszła
jedna osoba w Urzędzie, natomiast innym pracownikom zostały zmienione zakresy
obowiązków.
Radny K.Sądej powiedział, że trudno zgodzić się z opinią Pani Wójt, bo radni pracują
w Komisjach mając dokumenty, a nie mają gdzieś sprawdzać.
Pan J.Guszkowski powiedział, że najsmutniejsze jest to, iż państwo nie podejmuje żadnych
działań, aby w ogóle ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów. Za granicą większość
opakowań jest na wymianę, a u nas możliwości są niewielkie.
Pan S.Piskorz powiedział, że określenie wysokiej stawki może spowodować dopasowanie
do niej ceny za usługę wywozu, w związku z czym obniżyłby ją o 10 zł. Zapytał, czy
proponowane stawki to kwota netto czy brutto?
Pani Wójt odpowiedziała, że jest to ta sama kwota.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że zostały zgłoszone 2 stawki za odpady sortowane
- 45,00 zł i 43,00 zł. Zarządził głosowanie nad najniższą, tj. 43,00 zł. ZA - 12 radnych,
wstrzymały się dwie osoby (A.Marszałkowski, K.Sądej), przeciw - 1 osoba (R.Klamann).
Pani Wójt zaproponowała, aby stawkę określoną w §2 pkt 1 uchwały zaokrąglić do 78,00
zł, dla łatwiejszego liczenia.
Radni zaakceptowali tę propozycję.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie nad całością uchwały, wraz z przyjętymi poprawkami.
Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych. Wynik
głosowania: ZA - 14 radnych, wstrzymała się 1 osoba (K.Sądej), głosów przeciw nie było.
Uchwała nr XVI/178/12 została podjęta.
11) w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych
oraz ich zagospodarowania
Pani A.Gołkowska powiedziała, że projekt uchwały uszczegóławia ogólne założenia
określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie - określa sposób,
zakres, ilość i częstotliwości odbierania odpadów, a także sposób świadczenia usług przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Posiedzenie opuściła radna K.Cieślewicz.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów wstrzymujących się
i przeciw nie było. Uchwała nr XVI/179/12 została podjęta jednogłośnie.
12) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na posiedzenie wróciła radna Katarzyna Cieślewicz.
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Pani A.Gołkowska powiedziała, że projekt uchwały określa terminy, częstotliwość i tryb
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy.
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 wstrzymujących się
i przeciw nie było. Uchwała nr XVI/180/12 została podjęta jednogłośnie.
13) w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja składana
przez właściciela nieruchomości, a projekt uchwały określa jej wzór. Deklaracja zawiera
informację o terminach i miejscu jej składania, objaśnienie sposobu wypełnienia oraz
pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
Pani Wójt zgłosiła autopoprawkę w zakresie wysokości stawek za gospodarowanie
odpadami, zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą.
Radna H.Grzesiuk zapytała, czy będzie można korygować deklaracje?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie będzie takiej potrzeby, skoro wybraliśmy metodę „od
gospodarstwa domowego”.
Radny A.Marszałkowski zapytał, czy mieszkańcy sami będą się zaopatrywać w pojemniki
na śmieci?
Pan R.Klamannn powiedział, że jest to uregulowane w Regulaminie utrzymania czystości
i porzadku na terenie gminy.
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 wstrzymujących się
i przeciw nie było. Uchwała nr XVI/181/12 została podjęta jednogłośnie.
14) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Różyny, gmina Pszczółki, uchwalonego uchwałą nr XXI/284/09
z dnia 12 listopada 2009 r.
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że istnieje konieczność uściślenia parametrów zabudowy dla działek zabudowanych w strefie ochrony konserwatorskiej, poprzez zmniejszenie
dopuszczalnej projektowanej wysokości budynków gospodarczych z 18 m na 12 m.
Wynika to z faktu, że na terenie gospodarstw rolniczych nie ma potrzeby budowy obór,
chlewni lub stodół o wysokości większej niż 12 m.
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 wstrzymujących się
i przeciw nie było. Uchwała nr XVI/182/12 została podjęta jednogłośnie.
15) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz, gmina Pszczółki, uchwalonego uchwałą nr II/25/06 z dnia 6 grudnia 2006 r.
Na wstępie p.A.Gołkowska poprosiła o naniesienie poprawki przez wykreślenia w § 1
oraz w uzasadnieniu uchwały słowa „części”, aby zmiana dotyczyła całej działki. Powiedziała, że obowiązujący plan nie przewiduje możliwości lokalizacji inwestycji zwiazanych
z odnawialnymi źródłami energii. Zmianę planu podejmuje się w związku z koniecznością
umożliwienia lokalizacji na działce nr 356 w Skowarczu urządzeń związanych z wytwarzaniem energii odnawialnej za pomocą paneli fotowoltaicznych.
Pani Wójt dodała, że coraz częściej zgłaszają się inwestorzy, którzy chcą stawiać panele,
ponieważ są one mniej szkodliwe od wiatraków. Urbaniści pracują nad zmianą Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, aby na terenie całej gminy
dopuścić taką możliwość, ale procedura jest długotrwała, stąd na razie zmiana dotyczy
jednej działki.
8

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 wstrzymujących się
i przeciw nie było. Uchwała nr XVI/183/12 została podjęta jednogłośnie.
16) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki dla terenu górniczego "Pszczółki VA", obejmującego
działkę o numerze ewid. 364/4, obręb Skowarcz
Pani A.Gołkowska powiedziała, że jest to identyczna sytuacja, jak w przypadku
omówionej przed chwilą 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. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów wstrzymujących się
i przeciw nie było. Uchwała nr XVI/184/12 została podjęta jednogłośnie.
17) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, gmina Pszczółki, uchwalonego uchwałą nr XXXI/283/09 z dnia 12 listopada 2009 r.
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że zmianę planu podejmuje się w związku z koniecznością uściślenia parametrów zabudowy dla działek zabudowanych w strefie ochrony
konserwatorskiej, poprzez zmniejszenie dopuszczalnej projektowanej wysokości budynków gospodarczych z 18 m na 12 m. Zmiana dotyczy również rezygnacji z zapisu określającego kształt dachu w budynkach innych niż mieszkalne, ponieważ mogłoby to utrudniać
działania inwestycyjne.
Posiedzenie opuścił radny K.Sądej.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady R.Klamann
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, wstrzymała się 1 osoba (U.Narożnik),
głosów przeciw - nie było. Uchwała nr XVI/185/12 została podjęta.
Na posiedzenie wrócił radny K.Sądej.
18) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kleszczewko, gmina Pszczółki
Pani A.Gołkowska powiedziała, że z wnioskiem o sporządzenie miejscowego planu
dla działki nr 58 w Kleszczewku, z przeznaczeniem na funkcję mieszkaniowo-usługową,
wystąpił jej właściciel. Na tym terenie nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, a działka znajduje się w centrum wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej.
Radny Z.Łysik zapytał, jaką powierzchnię ma działka i jaki rodzaj usług ma być na niej
dopuszczony?
Pani A.Gołkowska odpowiedziała, że działka ma powierzchnię 1,83 ha, a usługi mogą być
tylko nieuciążliwe, np. sklep.
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 wstrzymujących się
i przeciw nie było. Uchwała nr XVI/186/12 została podjęta jednogłośnie.
19) zmieniającej uchwałę nr XV/164/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wysokości taryf za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie
ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że w treści podjętej na ostatniej sesji uchwały mylnie
użyto sformułowań "ustala się wysokość opłat...", natomiast zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, winno być "zatwierdza
się taryfę...", co zostało zmienione w przedłożonym projekcie. Jednocześnie uchyla się
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treść § 3, § 5 i § 6 ze względu na brak kompetnecji Rady Gminy w tej sprawie.
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 wstrzymujących się
i przeciw nie było. Uchwała nr XVI/187/12 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 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) przeprowadziliśmy spotkania i szereg rozmów na temat gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie naszej gminy,
2) wystąpiliśmy do Wojewody o komunalizację gruntów po IUNiG w Żelisławkach,
3) została zamontowana trybuna dla kibiców na stadionie sportowym w Pszczółkach,
4) została ułożona linia energetyczna kablowa, oświetleniowa na nasypie kolejowym przy
wieży widokowej w Pszczółkach,
5) zakończona została modernizacja ul.Różana Góra w Różynach,
6) wykonaliśmy wzmocnienie wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki Bielawy,
7) nabyliśmy działki w Różynach i w Kleszczewku pod budowę przepompowni ścieków,
8) realizujemy projekty unijne:
- czekamy na umowę dotyczącą II etapu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach,
- zagospodarowanie nasypu kolejowego w Pszczółkach na deptak widokowy,
- zagospodarowanie ogrodu przy nowej siedzibie biblioteki w Pszczółkach,
- zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kolniku.
9) w konkursie „Przyjazna wieś” dwa nasze projekty zajęły w bieżącym roku III miejsce „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kleszczewku” w zakresie infrastruktury
społecznej oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach” w zakresie infrastruktury
ochrony środowiska,
10) w II edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej
Polskiej nasza gmina uzyskała certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”.
Ad.4 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady.
Pan R.Klamann powiedział, że:
1) w dniu 2 grudnia 2012 r. uczestniczył, wraz z Zastępcą Wójta i grupą radnych, w Turnieju Samorządowców w Kolbudach, w którym na 8 drużyn zajęliśmy IV miejsce. W pełnej
całorocznej klasyfikacji Pszczółki zajęły I miejsce, co jest powodem do dumy.
2) wpłynęło kolejne pismo od p.Marka Łady, mieszkańca Ostrowitego, w kwestii naruszenia granic wydobycia żwiru przez firmę NOBAS oraz prowadzenia działalności wydobywczej bez koncesji. Dodał, że sprawa jest badana od 2011 r. i dwukrotnie miała miejsce
wizja lokalna z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, który jest organem
koncesyjnym.
3) w dniu dzisiejszym do Rady Gminy wpłynęła skarga od p.Krzysztofa Sądeja - Dyrektora Przedszkola Niepublicznego „Dębowy Zakątek” w Kolniku, na tryb i zakres prowadzonej
przez Wójta kontroli wykorzystania dotacji podmiotowej. Ponieważ sprawa jest świeża,
zaproponował przekazanie jej do zbadania i przeanalizowania Komisji Rewizyjnej,
a następnie spotkanie się i podjęcie uchwały w tej sprawie.
Termin spotkania Komisji Rewizyjnej ustalono na 28 grudnia 2012 r.
Ad.5 Wolne wnioski i informacje.
Radny Z.Łysik powiedział, że na terenie naszej gminy jest kilkadziesiąt kasztanowców
zaatakowanych przez szkodniki, które powodują, że już w lipcu na drzewach są suche
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liście. W parku lipowym konieczne jest przeprowadzenie oprysków. Poprosił, aby
wyznaczyć z Urzędu osobę, która będzie miała dozór nad drzewostanem i zaoferował
swoją pomoc w tej sprawie.
Radna H.Grzesiuk powiedziała, że znów uaktywnili się złodzieje, którzy w ciągu dnia
włamują się do domów.
Radny W.Rek zgłosił, że w Rębielczu jest dwóch rolników, którzy wyrażają chęć i gotowość do odśnieżania terenu miejscowości za stawkę niższą, niż zaoferuje wykonawca
w przetargu.
Pani Wójt odpowiedziała, że będzie o tym pamiętała.
Pani E.Nizińska zapytała, co z umowami na wywóz śmieci, czy mieszkańcy sami mają je
wypowiedzieć?
Pani Wójt odpowiedziała, że w bieżącym tygodniu był prezes firmy ALTVATER SULO
i zaproponowaliśmy, aby to firma wypowiedziała umowy mieszkańcom, zatem poczekamy
na ich decyzję.
Radna U.Narożnik przekazała prośbę mieszkańców ul. Modrzewiowej w Skowarczu
o ustawienie lampy.
Pan J.Guszkowski zapytał, czy jest możliwe wydłużenie czasu pracy kasy w Urzędzie?
Pani Wójt odpowiedziała, że kasjerka musi zrobić raport z całego dnia i rozliczyć się
z pieniędzy, stąd nie ma takiej możliwości.
Radny W.Rek zasugerował, aby chociaż jednego dnia kasa była czynna od rana,
umożliwiając osobom pracującym wniesienie opłat przed pracą.
Radna H.Grzesiuk zapytała, czy Wojewódzki Zarząd Melioracji zakończył I etap prac na
rzece Bielawie ?
Pani A.Gołkowska odpowiedziała, że został zrobiony odcinek od Cieplewa do Kolnika,
natomiast reszta dopiero będzie realizowana.
Ad.6 Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji Rady
Gmin i zamknął obrady słowami: ”Zamykam obrady XVI sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz. 16:35.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:D.Gromadzka
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