PROTOKÓŁ Nr XVII/13
XVII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 18 stycznia 2013 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
XVII sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 14:00 w sali narad
Urzędu Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczył p.Roman Klamann Przewodniczący Rady Gminy, przy udziale Wiceprzewodniczących - p.Krzysztofa Sądeja
i p.Zygmunta Łysika.
Protokołowała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady
Gminy.
Radni otrzymali materiały wraz z projektami uchwał i ich uzasadnieniem w terminie
przewidzianym prawem.
PORZĄDEK OBRAD:
1.Sprawy regulaminowe:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

otwarcie sesji,
stwierdzenie kworum,
zatwierdzenie porządku obrad,
przyjęcie protokołu XVI sesji,
interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pszczółki - referuje
p.R.Klamann - Przewodniczący Rady Gminy,
2) zmieniająca uchwałę nr XVI/182/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. 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,
3) zmieniająca uchwałę nr XVI/183/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. 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,
4) zmieniająca uchwałę nr XVI/184/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. 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,
5) zmieniająca uchwałę nr XVI/185/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawi e 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,
6) zmieniająca uchwałę nr XVI/186/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. 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.
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5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XVII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami:
„Otwieram XVII sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitał radnych, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy, 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 3 sołtysów - lista obecności w załączeniu.
3) przedstawienie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że porządek obrad znajduje się
w materiałach na sesję, które otrzymali wszyscy radni. Zapytał, czy są uwagi do 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 XVI sesji
Przewodniczący Rady R.Klamann powiedział, że protokół XVI 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.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pszczółki
Pan R.Klamann powiedział, że w dniu 19 grudnia 2012 r. wpłynęła skarga p.K.Sądeja
- dyrektora Niepublicznego Przedszkola w Kolniku, na działalność Wójta. W materiałach
na sesję radni otrzymali kopię skargi, więc nie ma potrzeby jej odczytywania. Przekazał
dokument do analizy Komisji Rewizyjnej, której posiedzenie odbyło się 28 grudnia 2012 r.
Zwracając się do p.Janiny Jakowskiej - Przewodniczącej Komisji, poprosił o przekazanie
wniosków.
Pani J.Jakowska powiedziała, że Komisja Rewizyjna w obecności Przewodniczącego Rady
Gminy, Przewodniczącej Komisji Gospodarczej oraz członków Komisji Oświaty wysłuchała
wyjaśnień radcy prawnego, sekretarza gminy oraz osób, które z upoważnienia Wójta
prowadziły kontrolę wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu gminy Niepublicznemu
Przedszkolu „Dębowy Zakątek” w Kolniku. Obszerne wyjaśnienia pozwoliły obecnym na
zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym oraz stwierdzenie, że Wójt działał zgodnie
z prawem. Żaden z postawionych w skardze zarzutów nie znalazł potwierdzenia. W opinii
Komisji Rewizyjnej skargę należy uznać w całości za bezzasadną i Komisja wnioskuje
o podjęcie stosownej uchwały. Jednocześnie Komisja wnioskuje o zobowiązanie Wójta
do dokończenia kontroli i przedstawienia jej wyników na najbliższej sesji Rady.
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Pan R.Klamann powiedział, że zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego
organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność wójta jest rada gminy. Radni
powinni zapoznać się z każdym zarzutem, by mieć możliwość ich oceny, w związku z czym
otwiera dyskusję.
Radny Z.Łysik powiedział, że w skardze znajduje się zarzut, iż w trakcie kontroli osoby
prowadzące przedszkole zostały wyproszone z pomieszczenia. Poprosił o wyjaśnienie, jak
to jest możliwe?
Pani M.Pałka-Pilecka powiedziała, że absolutnie nie miało miejsca wyproszenie gospodarza
obiektu i stwierdzenie to jest nieprawdą.
Pan R.Klamann powiedział, że dyrektor przedszkola przytacza w skardze przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego. Zwracając się do radcy prawnego poprosił o interpretację przepisów w tej kwestii.
Pani Edyta Kubiak-Lipowska odpowiedziała, że w sprawie dotacji nie mają zastosowania
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, stąd nie było podstawy wydania przez
Wójta decyzji. Wszystkie kwestie związane z dotacjami dla niepublicznych przedszkoli
reguluje ustawa o systemie oświaty.
Przewodniczący Rady powiedział, że kolejnym zarzutem dyrektora przedszkola jest zastrzeżenie do dokumentów wymienionych w skardze. Zwracając się do p.J.Przyłuckiej
zapytał, czy należało tych dokumentów żądać w czasie kontroli?
Pani Sekretarz odpowiedziała, że ustawa o systemie oświaty nie precyzuje w sposób
klarowny jakich dokumentów można żądać, jedynie określa na co może być wydatkowana
dotacja - wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki. Art.90 ust.3f ustawy mówi
o tym, że osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania. Ustawa została znowelizowana
w kwietniu 2009 r. i sprecyzowano na co dotacja może być wydatkowana oraz
stwierdzono, że organ dotujący ma prawo kontrolować prawidłowość wydatkowania
dotacji. W tym miejscu przeczytała fragment uzasadnienia do nowelizacji ustawy, które
wyjaśnia intencje ustawodawcy: „projektowane zmiany mają na celu wprowadzenie
mechanizmów umożliwiających weryfikację wydatkowania dotacji. Wprowadzone zmiany
odpowiadają na liczne postulaty j.s.t. sygnalizujące potrzebę w przedmiotowej kwestii
poprzez stworzenie bardziej skutecznych, niż dotychczas, instrumentów umożliwiających
kontrolę przekazywanych szkołom dotacji, a w konsekwencji zapewnienie celowości
i przejrzystości wydatkowania środków publicznych”. Zatem organy dotujące mają prawo
wglądu do każdej dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie dotacji. Powiedziała, że
w tej sprawie jest wiele wyroków i jeśli radni sobie życzą może je przeczytać.
Radny Z.Łysik poprosił o odczytanie jednego z nich.
Pani J.Przyłucka przeczytała fragment orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Białymstoku z 2009 r.
Radny W.Rek zwrócił uwagę na dokumenty wymienione w piśmie - dowody wpłaty rodziców, pisemne deklaracje o rozwiązaniu umów, listy obecności pracowników, karty ich
wynagrodzeń. Zapytał, czy sprawdzanie tych dokumentów leżało w kompetencji kontrolujących?
Pani J.Przyłucka wyjaśniła, że kontrola dotycząca finansów jest kontrolą krzyżową, czyli
bierze się kilka dokumentów, które muszą potwierdzać ten sam fakt. Umowa z rodzicami
i lista obecności nie wystarczą, aby stwierdzić, iż uczeń faktycznie uczęszcza do placówki.
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Koniecznym jest jeszcze sprawdzenie dowodów wpłat. Ustawa mówi, że mamy sprawdzić,
czy dotacja została naliczona we właściwej wysokości, a wypłaca się ją na faktycznych
uczniów przedszkola, a z drugiej strony - czy została wydatkowana zgodnie z celami, na
które jest przeznaczona. Jeśli prosiliśmy o konkretny dokument, to znaczy, że wiązał się
z wydatkowaniem środków dotacji.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o określenie, w jakiej atmosferze przebiegała
kontrola i czy panie kontrolujące miały możliwość jej dokończenia?
Pani M.Pałka-Pilecka powiedziała, że kontrola nie została zakończona. Uzgodniono z pełnomocnikiem dyrektora, że będzie kontynuowana następnego dnia, ale wpłynęło pismo, iż
w przedszkolu odbywa się spotkanie wigilijne. Wyznaczono kolejny dzień - 19 stycznia, ale
kiedy panie pojechały do Kolnika, p.Łukasz Sądej poinformował, że kontrola nie może być
kontynuowana i w tej sprawie złożono pismo do Urzędu Gminy. Jako inspektor ds.oświaty
p.Pilecka kontrolowała dokumentację organizacyjną przedszkola pod kątem faktycznej
ilości dzieci w przedszkolu, stąd poprosiła o umowy, dzienniki lekcyjne oraz wpłaty
rodziców. Kontrolując dzienniki zauważyła dużo nieobecności dzieci i wypisała tych
uczniów, gdzie nieobecności były stałe. Nie wypisywała nazwisk dzieci, które choćby kilka
dni w miesiącu uczęszczały do placówki. Wymieniając czworo dzieci z imienia i nazwiska
podała, że jedno - z gminy Pruszcz Gdański - w październiku było 1 dzień w przedszkolu,
w listopadzie - w ogóle, a w grudniu zaznaczono skreślenie z listy. Drugie dziecko w październiku było 2 razy w przedszkolu, w listopadzie ani razu i w grudniu również zaznaczone
skreślenie z listy. Kolejna dwójka dzieci w listopadzie miała 5 dni obecności, natomiast
w grudniu skreślenie i dopisek „rezygn.” Zapytała pełnomocnika, jak wygląda sytuacja tych
dzieci i p.Łukasz Sądej odpowiedział, że jest rezygnacja od 1 grudnia. Kiedy poprosiła
o dowody wpłat usłyszała, że jest kasa fiskalna i dowody przekazywane są rodzicom.
Ewidencja wpłat jest prowadzona na własny użytek i stanowi dokument wewnętrzny.
Powiedziała, że trudno wyciągnąć wnioski po jednym dniu kontroli, ponieważ nie było
możliwości jej dokończenia i wyjaśnienia wielu kwestii.
Pani G.Jabłonka - Zastępca Skarbnika, powiedziała, że sprawdzała dokumentację księgową - czy dotacja jest wydatkowana zgodnie z ustawą o rachunkowości, czy jest wyodrębniona ewidencja, faktury, rachunki, ewentualnie listy płac. W segregatorze oznakowanym
słowem „DOTACJA” nie było oryginałów dokumentów, tylko ich skany. Na liście płac za
wrzesień 2012 r. brakowało podpisu osoby zatwierdzającej i sporządzającej oraz informacji
w jakiej części była wydatkowana ze środków dotacji, a jest to wymóg ustawowy.
Radna H.Ostrowska zapytała, czy sprawdzanie obecności dzieci wiąże się z przyznaniem
dotacji? Z jakiego powodu panie tak dokładnie sprawdzały nazwiska dzieci na listach?
Pani M.Pałka-Pilecka odpowiedziała, że ma to ścisły związek, ponieważ dotację przyznaje
się na uczniów faktycznie uczęszczających do przedszkola.
Pani J.Przyłucka powiedziała, że nie dotyczy to nieobecności spowodowanych chorobą, czy
innymi przypadkami losowymi, ale chodzi o stwierdzenie, czy dziecko rzeczywiście jest
uczniem przedszkola. Jeśli dziecka nie ma miesiąc, to należy sprawdzić, czy nie została
rozwiązana umowa z rodzicami.
Radna U.Narożnik powiedziała, że pod pismem uzupełniającym jest kopia rozwiązania
umowy z przedszkolem z dniem 1 stycznia 2013 r.
Pani j.Przyłucka zwróciła uwagę, że rada gminy rozpatruje dzisiaj skargę, która wpłynęła
19 grudnia. Złożone w dniu dzisiejszym przez p.K.Sądeja uzupełnienia nie są jej przedmio4

tem. Pan dyrektor złożył rozliczenie dotacji do końca grudnia, są kwestie sporne, my tych
dwojga dzieci nie uznajemy, ale ponieważ nie dopuszczono do dokończenia kontroli, nie
mieliśmy możliwości uzyskania żadnych wyjaśnień. Kontrola służy sprawdzeniu, ale także
wyjaśnieniu wątpliwości. Jeżeli w statucie przedszkola jest zapis, iż rozwiązanie umowy
odbywa się z miesięcznym wypowiedzeniem, to jest to umowa cywilno-prawna między
rodzicem a dyrekcją przedszkola, natomiast nie jest ona wiążąca dla organu dotującego.
Pan R.Klamann powiedział, że nie można wyciągać daleko idących wniosków, ponieważ
kontrola nie dobiegła końca i nie mamy protokołu pokontrolnego.
Radna U.Narożnik powiedziała, że skoro kontrola nie została zakończona, to w jakim celu
mamy podejmować uchwałę?
Przewodniczący Rady powiedział, że musimy podjąć uchwałę w sprawie rozpatrzenia
skargi, bo tak stanowią przepisy.
Radna H.Grzesiuk zapytała, czym kończy się taka kontrola, czy są to wnioski daleko idące,
czy daje się szansę na wprowadzenie zmian, aby w przyszłości rozliczyć się w prawidłowy
sposób?
Pani M.Pałka-Pilecka odpowiedziała, że kontrola kończy się spisaniem protokołu pokontrolnego i ewentualnym wydaniem zaleceń. Jeżeli stwierdzi się rozbieżności w liczbie dzieci
uczęszczających do przedszkola a wykazanych do dotacji, wówczas część dotacji podlega
zwrotowi.
Radny M.Urbanek zapytał, czy dobrze zrozumiał, że gmina do dzisiejszego dnia nie otrzymała potwierdzenia wpłaty rodziców?
Pani J.Przyłucka odpowiedziała, że nie otrzymaliśmy tego dokumentu, ani innych. Za zgodą
Przewodniczącego Rady wyjaśniła procedurę rozpatrywania skargi przez radę gminy
i konieczności podjęcia w tej sprawie uchwały. Podkreśliła, że uchwała nie ma nic wspólnego z wynikami kontroli. W skardze zostały ujęte konkretne zarzuty i tylko do nich radni
mają się ustosunkować uznając jej zasadność lub bezzasadność.
Przewodniczący Rady zwrócił się do p.K.Sądeja z pytaniem, dlaczego nie doszło do
dokończenia kontroli? Między Urzędem Gminy a Przedszkolem trwała korespondencja,
zatem musiały być jakieś istotne powody takiej sytuacji.
Radny K.Sądej powiedział, iż przygotował pismo uzupełniające do złożonej skargi, z uwagi
na fakt, że nie został zaproszony na posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Zdaniem radnego
wystąpiła nierówność stron w postępowaniu. Stwierdził, że nie będzie czytał pisma,
ponieważ każdy radny otrzymal egzemplarz, więc może się zapoznać z jego treścią,
natomiast podkreślił, że w całej rozciągłości podtrzymuje to, co napisał w skardze.
Pani J.Przyłucka stwierdziła, że prawem skarżącego jest podtrzymanie zarzutów, jednak
w tej materii wyjątkowo klarowne są przepisy ustawy o systemie oświaty. W kwestii równości stron - powiedziała, iż informacja o przedmiocie i terminie posiedzenia Komisji
Rewizyjnej została przekazana podczas sesji, zatem każdy radny, a także mieszkaniec, miał
prawo uczestniczenia w posiedzeniu, bo było otwarte.
Pani E.Kubiak-Lipowska powiedziała, że pismo uzupełniające wpłynęło za późno, ponieważ
w sprawie rozpatrzenia skargi Komisja spotkała się w dniu 28 grudnia i opracowała opinię,
zatem tylko w tym zakresie może być rozpatrywana przez radę. Pan Sądej ma prawo
przedstawić swoje stanowisko, ale wszelkie dodatkowe zarzuty, czy argumenty nie znajdu5

ją już odzwierciedlenia w opinii Komisji Rewizyjnej, a ta będzie podstawą do głosowania
nad uchwałą.
Radna H.Ostrowska dodała, że Komisja Rewizyjna rozpatrując skargę omawiała poszczególne zarzuty punkt po punkcie. Trudno, żeby teraz zajmować się analizą pisma uzupełniającego, które zostało złożone w dniu dzisiejszym.
Pani J.Przyłucka powiedziała, że Pan Sądej w dzisiejszym piśmie pisze o faktycznej liczbie
dzieci w przedszkolu, ale to nie jest przedmiotem skargi. Rada ma ustosunkować się do
konkretnych zarzutów wymienionych w skardze. Złożone dzisiaj pismo ma charakter rozszerzający i wychodzi poza jej zakres.
Radny K.Sądej powiedział, że cały problem przedszkola jest wielowątkowy i jest mu
przykro, ale w tej sprawie rada będzie spotykać się wiele razy.
Radny Z.Łysik stwierdził, że trudno jest rozważyć sprawę, bo jak mówią prawnicy, jest tu
„słowo przeciw słowu”.
Pani J.Przyłucka powiedziała, że tylko jeden punkt jest trudny do rozpatrzenia - chodzi
o stwierdzenie, czy osoby prowadzące przedszkole zostały wyproszone, natomiast reszta
to przepisy, które nie pozostawiają żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Sposób rozliczania dotacji określa ustawa o finansach publicznych, która wskazuje, że organ dotowany
powinien okazać oryginały faktur, odpowiednio opisane w jakiej części wydatki zostały
pokryte ze środków dotacji. Nie jest to nasz wymysł, ale wymóg ustawowy.
Pan R.Klamann stwierdził, że w całej sprawie brakuje dobrej woli obu stron, co czuć
w tonie wypowiedzi i chyba z tego wyniknęła cała ta sprawa. Rada Gminy musi podjąć
uchwałę i trzeba opracować jej uzasadnienie. Zaproponował, aby Pani Mecenas, Pani
Sekretarz, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Rady Gminy udali się
w celu opracowania uzasadnienia do uchwały. Z tego powodu ogłosił 15 minutową
przerwę w obradach.
Po przerwie radnym zostało rozdane uzasadnienie do uchwały, które będzie integralną
częścią uchwały. Przewodniczący jeszcze raz wyjaśnił potrzebę podjęcia uchwały w tej
sprawie. Odczytał treść uzasadnienia, w którym został przedstawiony stan faktyczny
i prawny. Stwierdził, że radni mają prawo do własnego sądu i wyrażą to w głosowaniu.
Radny K.Sądej powiedział, że w uzasadnieniu znalazło się stwierdzenie, iż nie chce poddać
sie kontroli, z czym się nie zgadza. Poprosił Panią Sekretarz, aby udostępniła jego pismo
z 10 grudnia 2012 r., będące odpowiedzią na urzędowe pismo w sprawie kontroli.
Pani J.Przyłucka zapytała, jaki to ma związek ze skargą, bo odnosi wrażenie, że wszystko
zmierza do rozmydlenia tematu.
Pan K.Sądej odpowiedział, że ma związek, ponieważ w piśmie z Urzędu Gminy z dnia 26
listopada 2012 r. wymienionych jest siedem pozycji, natomiast nie zgadza się z pięcioma.
W odpowiedzi nie ma mowy o tym, iż nie chce poddać się kontroli, dlatego poprosił
o nieużywanie takiego stwierdzenia w uzasadnieniu do uchwały.
Pani J.Przyłucka powiedziała, że pismo ma 2,5 strony, więc przeczyta ostatnie zdanie
podsumowujące całość: „mając na uwadze powyższe podtrzymuję moją ocenę, iż mająca
mieć miejsce kontrola nie znajduje podstaw prawnych i nie może być przeprowadzona”.
To zdanie zamyka pismo i nie ma w nim mowy o tym, iż kontrola nie może być przeprowadzona w jakimś zakresie, tylko stwierdzenie dotyczące całej kontroli.
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Ponieważ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść
uchwały i zarządził głosowanie.
Radny K.Sądej zgłosił wyłączenie się z głosowania.
Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych,
biorących udział w głosowaniu - 14 radnych. Wynik głosowania: ZA - 9 radnych, przeciw 1 radny (Z.Łysik), wstrzymały się 4 osoby (K.Cieślewicz, W.Rek, S.Struzik, B.Misiak).
Uchwała nr XVII/188/13 została podjęta.
2) zmieniająca uchwałę nr XVI/182/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. 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 zarówno ten projekt uchwały, jak i w cztery kolejne
dotyczą tej samej kwestii - zmiany podjętych wcześniej uchwał w zakresie błędnie
wpisanego terminu wejścia w życie. W uchwałach umieszczono zapis, iż wchodzą w życie
po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, natomiast
w związku z tym, że nie stanowią prawa miejscowego, a tym samym nie podlegają
publikacji w Dzienniku - powinno być, iż wchodzą w życie 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 wstrzymujących się
i przeciw nie było. Uchwała nr XVII/189/13 została podjęta jednogłośnie.
3) zmieniająca uchwałę nr XVI/183/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. 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.
Przewodniczący Rady powiedział, że skoro Pani A.Gołkowska wyjaśniła potrzebę
podjęcia kolejnych uchwał, zostanie przeprowadzone głosowanie nad każdym z nich.
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
XVII/190/13 została podjęta jednogłośnie.
4) zmieniająca uchwałę nr XVI/184/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. 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
Głosowanie: ZA - 15 radnych, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było. Uchwała nr
XVII/191/13 została podjęta jednogłośnie.
5) zmieniająca uchwałę nr XVI/185/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. 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.
Głosowanie: ZA - 15 radnych, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było. Uchwała nr
XVII/192/13 została podjęta jednogłośnie.
6) zmieniająca uchwałę nr XVI/186/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Kleszczewko, gmina Pszczółki
Głosowanie: ZA - 15 radnych, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było. Uchwała nr
XVII/193/13 została podjęta jednogłośnie.
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Ad.3 Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami
Pani A.Gołkowska - Zastępca Wójta, powiedziała, że okres od ostatniej sesji to czas
sporządzania sprawozdań, korekt zaangażowań środków do ich rzeczywistego wykonania
i przeprowadzenia inwentaryzacji.
W dniu 13 stycznia br. odbyła się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Imprezę na tę
okoliczność zorganizowała Szkoła Podstawowa w Pszczółkach. Pani A.Gołkowska
powiedziała, że w dniu wczorajszym uczestniczyła w I gali mającej na celu wyłonienie
zwycięzców konkursu o certyfikat marki lokalnej Trzy Krajobrazy Ziemi Gdańskiej. We
wszystkich trzech kategoriach, tj. produkty spożywcze, wyroby rękodzielnicze i rzemieślnicze orazi inicjatywy lokalne, do certyfikatu była nominowana nasza gmina. Certyfikat
w kategorii produkty spożywcze uzyskało Rejonowe Koło Pszczelarzy z Pszczółek.
W pozostałych kategoriach laureatem do certyfikatu wyrobów rękodzielniczych byli
państwo Małgorzata i Maciej Kurpisz z Pszczółek, natomiast w kategorii inicjatywy lokalne
- nominowane było Święto Miodu Pszczółkowskiego.
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) uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej,
2) brał udział w imprezie w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - złożył wyrazy
uznania i podziękowania dla dyrekcji Szkoły Podstawowej w Pszczółkach oraz osób
zaangażowanych w zbiórkę pieniędzy, a zebrano ok.11 tysięcy zł,
3) wpłynęło pismo od nauczycieli Przedszkola Gminnego w Pszczółkach w sprawie
problemów związanych z organizacją pracy w placówce - braku możliwości zapewnienia
dzieciom dobrej opieki i bezpiecznych warunków pobytu,
4) odbierał sygnały dotyczące odśnieżania dróg na terenie gminy.
Ad.5 Wolne wnioski i informacje.
Radny A.Marszałkowski zgłosił problem utrzymania w czystości chodnika przy ul. Sportowej. Mieszkańcy odśnieżają go, a samochodowe pługi przysypują chodnik śniegiem
z ulicy. Poprosił o pomoc w tej sprawie.
Pani A.Gołkowska powiedziała, że rozmawiała z Zarządem Powiatu, aby zwrócili kierowcom na to uwagę. Również wykonawca odśnieżania dróg gminnych - firma WEMA,
została poinformowana o tym.
Radny Z.Łysik powiedział, iż rozmawiał z paniami zatrudnionymi jako sprzątaczki
w szkole. Skarżyły się, że mają bardzo niskie wynagrodzenia. Zapytał, na jaką część etatu
te panie są zatrudnione?
Pani J.Przyłucka powiedziała, że pracodawcą dla tych pań jest dyrektor szkoły, stąd
trudno jest odpowiedzieć na to pytanie.
Pan Jan Guszkowski powiedział, że na przełomie lutego i marca br. zostanie zorganizowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego szkolenie dla rolników dot. środków
ochrony roślin. Zapytał, czy koniecznym jest złożenie podania o wynajęcie sali?
Pani A.Gołkowska odpowiedziała, że wszyscy, którzy chcą korzystać ze świetlic wiejskich
zobowiązani są do złożenia podania, bo sale są użytkowane przez mieszkańców wsi
i chodzi o to, by terminy nie się pokrywały.
Radna H.Grzesiuk zapytała, czy będzie wykonane oświetlenie wiaduktu w Skowarczu i jak
postępują prace przy budowie tunelu w Pszczółkach?
Pani A.Gołkowska odpowiedziała, że zapewne w końcu doczekamy się oświetlenia
w Skowarczu, ale trudno powiedzieć kiedy. Ciągle monitujemy tę sprawę, są zapewnienia,
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że jest już to załatwione, a oświetlenia dalej nie ma. W kwestii tunelu w Pszczółkach –
wpłynęła skarga na stan oświetlenia terenu. Mamy informację, że otwarcie tunelu nastąpi
w czerwcu 2013 r.
Pan R.Klamann zapytał o sprawę wypowiedzenia umów na wywóz nieczystości z firmą
ALTVATER.
Pani A.Gołkowska powiedziała, że wysłaliśmy pismo z zapytaniem, czy będzie możliwe
zbiorowe wypowiedzenie umów, ale jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Dodała, że
mieszkańcy otrzymują drogą pocztową aneksy do umów i trzeba je podpisać, a następnie
odesłać.
Pan B.Misiak powiedział, że osobiście był w PRSP w Gdańsku i dowiedział się, że
mieszkańcy, którzy z nimi mają zawarte umowy, nie muszą ich rozwiązywać, bo zostanie
to zrobione automatycznie przez firmę.
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 XVII sesji Rady Gminy
Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz. 16:20
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Roman Klamann
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