PROTOKÓŁ Nr XVIII/13
XVIII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 13 marca 2013 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
XVIII 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) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie kworum,
3) zatwierdzenie porządku obrad,
4) przyjęcie protokołu XVII sesji,
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa gminy.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu pomocy finansowej na realizację przebudowy ul.Sportowej, J.Korczaka i Lipowej w Pszczółkach - referuje p.A.Gołkowska - Zastępca Wójta,
2) w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu pomocy finansowej na przebudowę części
ul.Sportowej w Pszczółkach wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową - referuje
p.A.Gołkowska,
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20132022 - referuje p.J.Żbikowska - Skarbnik Gminy,
4) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok - referuje p.J.Żbikowska,
5) w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r. - referuje p.J.Żbikowska,
6) zmieniająca uchwałę nr XV/165/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia
inkasentów w gminie Pszczółki - referuje p.J.Żbikowska,
7) w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r. - referuje p.J.Jakowska - Przewodnicząca Komisji,
8) w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych
oraz ich zagospodarowania - referuje p.M.Szadkowska - Podinsp.ds.ochrony środowiska,
9) w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi - referuje p. M.Szadkowska,
10) zmieniająca uchwałę nr XVI/180/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi referuje p.M.Szadkowska,
11) w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi referuje p.M.Szadkowska,
12) w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - referuje
p.M.Szadkowska,
13) w sprawie korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy - referuje
p.A.Gołkowska,
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14) w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Różynach - referuje
p.A.Gołkowska.
4. Sprawozadanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki - referuje
p.Janina Jakowska - Przewodnicząca Komisji.
5. Sprawozadanie z działalności Komisji Gosporadczej i Rozwoju Gminy Rady
Gminy Pszczółki - referuje p.Helena Grzesiuk - Przewodnicząca Komisji.
6. Sprawozadanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej,
Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki - referuje p.H.Ostrowska - Przewodnicząca
Komisji.
7. Plan pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki na
2013 rok - referuje p.H.Grzesiuk - Przewodnicząca Komisji.
8. Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady
Gminy Pszczółki na 2013 rok - referuje p.H.Ostrowska - Przewodnicząca Komisji.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę
Pszczółki - referuje p.J.Żbikowska.
10. Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami.
11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do kancelarii rady.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XVIII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami:
„Otwieram XVIII sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitał radnych, Panią Wójt, Zastępcę
Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika, Sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.
Serdecznie przywitał także, przybyłych na zaproszenie Pani Wójt, przedstawicieli Policji
oraz Straży Pożarnej.
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 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. Zmianie ulega kolejność referowania projektów uchwał wymienionych w poz.3 i 4. Jako pierwszy omawiany będzie
projekt dotyczący zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok, a po nim - w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2013-2022. 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 XVII sesji
Przewodniczący Rady R.Klamann powiedział, że protokół XVII 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.
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5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów
Radny K.Sądej powiedział, że w centrum Pszczółek był kiosk RUCH, a drugi stał w sąsiedztwie DELIKATESÓW. Zostały one zlikwidowane, co jest znacznym utrudnieniem dla
mieszkańców. Zapytał, ile wynosił czynsz dzierżawny za grunt?
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Pani Wójt powiedziała, nie pamięta treści umów, stąd po sprawdzeniu udzieli odpowiedzi
na piśmie.
Ad.2 Sprawy bezpieczeństwa
Jako pierwszy głos zabrał p.Adam Jastrzębski - Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim. Przedstawiając prezentację multimedialną powiedział, że na terenie powiatu gdańskiego zlokalizowane są następujące
jednostki:
1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
2) Ochotnicza Straż Pożarna - 11 jednostek,
3) Wojskowa Zawodowa Straż Pożarna.
W 2012 r. strażacy wzięli udział w następujących szkoleniach:
1) doskonalenie dowódców OSP, które ukończyło 56 strażaków-ratowników,
2) szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego, które ukończyło 21 strażaków,
3) szkolenie podstawowe, w którym wzięło udział 52 strażaków,
4) szkolenie z zakresu obsługi pilarek spalinowych, ukończone przez 38 strażaków.
Strażacy brali udział w treningach zgrywających służby ratownicze, zawodach sportowopożarniczych dla seniorów i juniorów oraz ćwiczeniach taktyczno-bojowych. Ćwiczeniowo
przeprowadzono masowy wypadek komunikacyjny. Zorganizowano także turnieje wiedzy
pożarniczej i wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze.
Komendant PPSP omówił dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wymienił,
jaki sprzęt zakupiono ze środków dotacji. Powiedział, że w 2012 r. na terenie powiatu
gdańskiego miały miejsce 1522 zdarzenia, w tym 445 pożarów. Ogólnie ilość zdarzeń
maleje, ale rośnie liczba zdarzeń ze skutkiem śmietelnym. W ramach czynności kontrolnorozpoznawczych przeprowadzano kontrole w obiektach, odbiory budynków, a w terenie patrolowano lasy. Pan A.Jastrzębski poprosił o finansowe wsparcie samorządu, by była
możliwa adaptacja budynku warszatowo-magazynowego na bazę sprzętu specjalistycznego, w tym: magazyn przeciwpowodziowy, magazyn środków gaśniczych, sorbentów
i neutralizatorów oraz stację diagnostyczną masek p.poż. i aparatów ochrony dróg oddechowych.
Radny Z.Łysik powiedział, że niebawem zacznie się wiosenne wypalanie traw. Zapytał, czy
za takie działania przewidziana jest jakaś kara?
Pan A.Jastrzębski powiedział, że z tym pytaniem należy zwrócić się do policji. Straż
Pożarna nigdy nie wyraża zgody na wypalanie traw.
Pan A.Postrach - Prezes OSP w Pszczółkach, powiedział, że 3 dni temu w remizie
strażackiej miała miejsce inspekcja gotowości bojowej, przeprowadzona przez Komendę
Powiatową Straży Pożarnej. Skontrolowano sprawność sprzętu OSP i umiejętności
strażaków, a także aktualność przeglądów wyposażenia. Inspekcja wypadła dobrze,
jednostka w Pszczółkach jest bardzo dobrze wyposażona w specjalistyczny sprzęt, a strażacy są na miejscu zdarzenia w okresie 4-5 minut od wezwania.
Pani Wójt zapytała, w którym momencie uruchamiana jest nasza jednostaka OSP, kiedy
Pruszcz Gdański otrzymuje zawiadomienie o zdarzeniu? Poprosiła o przybliżenie radnym
tematu dysponowania jednostkami straży pożarnej na terenie powiatu gdańskiego.
Pan A.Jastrzębski powiedział, że jeżeli zdarzenie ma miejsce na terenie danej gminy, to
zawsze uruchamiana jest miejscowa OSP. Jeżeli dzieje się coś poważnego, przyjeżdża
również państwowa straż pożarna lub inne jednostki OSP.
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Pani Wójt powiedziała, że mamy niepisane porozumienie między samorządami, iż gminy
nie zwracają sobie kosztów diet za udział ich jednostek w akcjach na terenie innej gminy.
Wyjaśniła, że diety strażaków są środkami z budżetu i dlatego radni powinni o tym
wiedzieć.
Pan Komendant dodał, że terenem działania jednostek straży pożarnej jest cały powiat.
Ochotnicza Straż Pożarna należy do Krajowego Systemu Ratownictwa. Jeśli jest taka
potrzeba, to do zdarzenia zjeżdżają się różne jednostki.
Pan Władysław Burnatowski - Naczelnik OSP w Pszczółkach, powiedział, że czasami są
sytuacje, iż nie ma pełnej obsady i jednostka z Pszczółek nie wyjeżdża do zdarzenia.
Trzeba pamiętać, że strażacy nie zawsze są na miejscu, poniewaź się uczą lub pracują.
Radna J.Jakowska zapytała, czy wystarczy przedzwonić na numer 112, by zawiadomić
o zdarzeniu?
Komendant odpowiedział, że na dzień dzisiejszy jest tak, iż połączenia z nr 112 z telefonu
komórkowego odbiera POLICJA, a z telefonu stacjonarnego - odbiera STRAŻ POŻARNA,
jednak w razie konieczności rozmowa może być zaraz przekierowana.
W sprawie funkcjonowania POLICJI głos zabrał p.Radosław Pietrzak - Komendant
Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim. Powiedział, że gmina Pszczółki jest jednym
z bezpieczniejszych terenów w powiecie gdańskim. W 2012 r. odnotowano tu 87 zdarzeń,
w tym: 2 rozboje i bójki, 49 kradzieży, 36 włamań, w tym 8 do mieszkań. Wzrasta liczba
nietrzeźwych kierowców. Spokojnie i bez większych zdarzeń przeżyliśmy EURO 2012. Na
drodze krajowej nr 91 pojawiły się winiety, skutkiem czego spadła liczba samochodów
ciężarowych, poruszających się po drogach w naszych miejscowościach.
W zakresie zatrudnienia Pan Komendant powiedział, że w Komisariacie Policji w Trąbkach
Wielkich istnieje konieczność zwiększenia kadry o 2 etaty, zatem uzupełnienia do 6
etatów, co obiecał zrobić do końca bieżącego roku. Powiedział, że rejon działania Komisariatu obejmuje gminę Trąbki Wielkie i gminę Pszczółki. Policjanci zajmują się patrolowaniem obu gmin, pełnieniem służby obchodowej przez dzielnicowych, prowadzeniem
postępowań o wykroczenia, kolizje i wypadki drogowe.
Radny Z.Łysik zwrócił uwagę, że na ternie Pszczółek w kilku miejscach nie ma możliwości
skrętu w lewo, co jest ogromnym utrudnieniem dla kierowców. Czy jest możliwa interwencja w tej sprawie?
Komendant R.Patrzałek odpowiedział, że za bezpieczeństwo na drodze odpowiada jej
zarządca, natomiast zadaniem policji jest tylko kontrola przestrzegania przepisów i ewentualnie zaopiniowanie wniosku złożonego przez gminę do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. Z pewnością konieczność zapewnienia użytkownikom dróg bezpieczeństwa jest powodem uniemożliwienia skrętu w pewnych miejscach.
Radny K.Sądej zapytał, czy w sytuacji, kiedy nastąpi zwiększenie zatrudnienia w Komisariacie do 6 etatów, to obsada będzie całodobowa?
Komendant R.Pietrzak odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, bo byłoby to sprzeczne
z Kodeksem Pracy. 90% zgłoszeń jest realizowanych telefonicznie, a jeśli ktoś ma
potrzebę spotkania się z policjantem, to umawia się przez telefon. Lepszym rozwiązaniem
jest zapewnienienie patroli w terenie. Średni czas dojazdu do zdarzenia na terenie powiatu
wynosi 15 minut.
Pan J.Guszkowski zapytał, czy planuje się zwiększenie liczby patroli nocą?
Komendant odpowiedział, że ulice są patrolowane nocą, zwłaszcza w weekendy.
Radny Z.Łysik zapytał o procent wykrywalności przestępstw.
Komendant odpowiedział, że w przypadku włamań jest to 60%, w przypadku bójek
i rozbojów - 30%. Podkreślił jednak, że to nie policja kształtuje bezpieczeństwo, ale sami
mieszkańcy interesując się tym, co dzieje się w otoczeniu.
Pan Adam Baczewski - Komendant Komisariatu Policji w Trąbkach Wielkich, powiedział,
że jeśli dzieje się coś niepokojącego, o każdej porze można dzwonić pod nr 997, lub
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z telefonu komórkowego - pod nr 112. Patrole nocne są zapewnione, jeżeli jakieś miejsca
wymagają częstszego nadzoru, poprosił o wskazanie. Jednocześnie zwrócił się z prośbą
o informowanie go o planowanych zebraniach wiejskich w sołectwach. Nadmienił, że
wypalanie traw jest zabronione i policja też zwraca na to uwagę.
Radna H.Grzesiuk zapytała, czy na naszym terenie działają wyspecjalizowane szajki
złodziei?
Pan A.Baczewski odpowiedział, że działały u nas dwie grupy, ale nie miejscowe. Były to
tzw. grupa starogardzka i grupa gdańska, bo stamtąd pochodzili.
Radna J.Jakowska powiedziała, że do tej pory kradzież mienia o wartości do 250 zł była
wykroczeniem, teraz ta wartość ma wzrosnąć do 1.000 zł. Czy nie spowoduje to wzrostu
liczby kradzieży?
Pan A.Baczewski powiedział, że podniesienie granicy przestępstwa do 1000 zł będzie
wiązało się ze zmniejszeniem liczby spraw z udziałem prokuratora i sądu, dzięki czemu
poszkodowani będą krócej czekali na zakończenie sprawy. Obecnie takie sprawy w
większości przypadków kończą się skazaniem na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. Niska waga tych przestępstw powoduje, że ich sprawców nie spotyka żadna
wymierna kara i często powracają oni do przestępczości. Inaczej przedstawia się sytuacja
z wykroczeniami, czyli kradzieżami do 250 zł. Czas postępowania jest dużo krótszy, a
najczęściej orzekane kary to areszt, ograniczenie wolności lub grzywna, a tylko czasami
zawieszenie kary. Z tego wynika, że obecnie sprawców wykroczenia do 250 zł spotyka
większa kara, niż sprawców kradzieży od 250 do 1000 zł.
Przewodniczący Rady p.R.Klamann powiedział, że w sylwestra można odpalać fajerwerki.
Czy jest to możliwe podczas innych uroczystości rodzinnych?
Pan A.Baczewski odpowiedział, że wszystko musi być w granicach rozsądku, z uszanowaniem sąsiadów i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Pani Wójt podziękowała za dotychczasową współpracę, za cierpliwość i natychmiastową
reakcję. Powiedziała, że bywają sytuacje, kiedy zwraca się o pomoc do Komendanta
Komisariatu o różnych porach dnia i nocy, i zawsze ją otrzyma. Dzięki takiej postawie
policji mamy poczucia bezpieczeństwa. Są miejsca, które wskazujemy prosząc o szczególny dozór: to teren szkół, przystanki autobusowe, i wiemy, że są one systematycznie
patrolowane.
Do podziękowań przyłączył się Pan R.Klamann, kierując je także do strażaków.
Serdecznie pogratulował Zarządowi OSP, którzy niedawno otrzymali absolutorium.
Pan Jan Guszkowski podziękował w imieniu rolników za zrozumienie, iż policja nie zatrzymuje kierujących ciągnikami z błahych powodów i nie karze mandatami, kiedy w czasie
akcji żniwnej nie mają przy sobie dokumentów.
Ad.3 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu pomocy finansowej na realizację przebudowy ul.Sportowej, J.Korczaka i Lipowej w Pszczółkach
Pani p.A.Gołkowska - Zastępca Wójta, wyjaśniła, że dotacja celowa stanowi udział
naszej gminy w modernizacji dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego, w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dotacja dotyczy przebudowy dróg
powiatowych, zlokalizowanych na terenie naszej gminy - ul. Sportowej, ul. J.Korczaka
i ul. Lipowej w Pszczółkach.
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 XVIII/194/13 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu pomocy finansowej na przebudowę części
ul.Sportowej w Pszczółkach wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową
5

Pani Wójt powiedziała, że w ubiegłym roku przymierzaliśmy się do przebudowy części
ul.Sportowej na wysokości Ośrodka Zdrowia. Ulica ta będzie w bieżącym roku przebudowywana w ramach „schetynówki”, jednak w zakresie zadania nie ma oświetlenia i odwodnienia, więc chcemy je sfinansować.
Radny Z.Łysik zapytał, jak została wyliczona kwota dotacji?
Pani Wójt odpowiedziała, że wynika ona z kosztorysu.
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 XVIII/195/13 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok
Projekt uchwały szczegółowo omówiła p.J.Żbikowska - Skarbnik Gminy. Wyjaśniła,
że podjęcie uchwały wynika z konieczności skorygowania kwoty subwencji oświatowej po
otrzymaniu zawiadomienia o ostatecznej jej wysokości oraz wprowadzenia kwoty wolnych
środków w wysokości wyższej niż zakładano w uchwalonym budżecie. Kwota planowanych dochodów ogółem maleje o 163.569 zł, co głównie wynika ze zmniejszenia subwencji oświatowej o 175.563 zł. Wolne środki ustalono w kwocie wyższej o 1.482.802 zł,
niż zakładano, co pozwala na zwiększenie przychodów z tego tytułu oraz zwiększenie
planowanego deficytu budżetowego. Dodatkowe środki zwiększają plan wydatków
o 1.319.233 zł. Szczegółowo zostało to opisane w uzasadnieniu do uchwały.
Pani Wójt zwróciła uwagę na kolejne zmniejszenie kwoty subwencji o blisko 180 tys. zł,
stąd konieczność przesunięcia środków finansowych.
Pan R.Klamann zapytał, czy otrzymaliśmy uzasadnienie do zmniejszenia środków
subwencji?
Pani Wojt odpowiedziała, że Ministerstwo przysyła informację - metryczkę z wyliczeniem
subwencji. Obniżenie kwoty wynika przede wszystkim ze zmniejszenia liczby uczniów
w naszych placówkach oświatowych.
Dodała, iż w bieżącym roku musi być wykonana modernizacja hydroforni w Żelisławkach,
w związku z czym zadanie zostało wprowadzone do budżetu, ale środki są za małe.
Jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego i liczymy na oszczędności, które
powinny trafić do zadania dotyczącego hydroforni w Żelisławkach.
Pani Wójt powiedziała różnież, iż musimy „czuwać” nad naszą oczyszczalnią ścieków.
Niebawem będzie ona przyjmowała ścieki z terenu całej gminy, więc konieczne będą
systematyczne remonty, wymiany i modernizacje. Na chwilę obecną wymiany wymagają
mieszadła, ponieważ funkcjonują od początku istnienia oczyszczalni, a więc ok.12 lat.
Pan R.Klamann zwrócił uwagę na pokaźną kwotę przeznaczoną na przebudowę
ul.Klimatycznej. Zapytał, czy PKP wycofało się ze współfinansowania remontu?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie. To kwota naszego udziału w zadaniu. Umowa będzie 3stronna: PKP, Wykonawca robót i Urząd Gminy.
Pan J.Guszkowski powiedział, że dobrze byłoby, aby inwestycja była realizowana po uruchomieniu tunelu w Pszczókach.
Pani Wójt powiedziała, że każda strona ma swój interes. My obawiamy się, że po zrealizowaniu tunelu PKP może wycofać się z zadania. Mamy informację, iż w maju br. będzie
on otwarty, choć prace będą trwały nadal.
Przewodniczący Rady dodał, że nowa nawierzchnia droga będzie nagrodą dla mieszkańców za ich cierpliwość i wyrozumiałość.
Pan J.Guszkowski powiedział, że także alternatywą na wypadek zablokowania tunelu.
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 XVIII/196/13 została podjęta jednogłośnie.
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4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20132022
Pani J.Żbikowska powiedziała, że podjęcie uchwały wynika z konieczności zmiany
planowanego w 2013 r. wyniku finansowego oraz wprowadzenia zmian w zakresie
przedsięwzięć. Szczegółowo zostało to opisane w objaśnieniach załączonych do projektu
uchwały.
Ponieważ 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
XVIII/197/13 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r.
Pani J.Żbikowska powiedziała, że jest to projekt uchwały, w którym proponuje się,
wzorem lat ubiegłych, wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki. Podkreśliła, że część tych środków można odzyskać
z budżetu państwa. Uchwałę w tej sprawie należy podjąć do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy.
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 XVIII/198/13 została podjęta jednogłośnie.
6) zmieniająca uchwałę nr XV/165/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia
inkasentów w gminie Pszczółki
Pani J.Żbikowska wyjaśniła, że zmiana uchwały wynika z wejścia w życie nowych
rozwiązań prawnych, wprowadzonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którymi organ stanowiący może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa. Druga zmiana spowodowana jest
złożeniem przez sołtysa sołectwa Różyny rezygnacji z pełnienia funkcji inkasenta.
Pani Wójt powiedziała, że w tytule uchwały jest błąd literowy w słowie „zmieniająca” i prosi
o jego poprawieniem oraz wprowadza autopoprawkę. Poprosiła, by w §1 pkt 2 wykreślić
słowa „brak” i wpisać dane pani, która jest zatrudniona w charakterze opiekuna świetlicy
wiejskiej i wyraziła zgodę na bycie inkasentem w sołectwie Różyny: „Beata Rota zam.
Różyny, ul.Jaworowa 3”.
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 XVIII/199/13 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r.
Projekt uchwały przedstawiła p.J.Jakowska - Przewodnicząca Komisji.
Ponieważ nie było żadnych 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 XVIII/200/13 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych
oraz ich zagospodarowania
Projekt uchwały omówiła p.M.Szadkowska - Podinsp.ds.ochrony środowiska. Powiedziała, że uchwały dotyczące wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi zostały podjęte na sesji w dniu 19 grudnia ubiegłego roku. W styczniu br. weszła
w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmieniła
szereg zapisów. W związku z tym zostały wprowadzone zmiany do wcześniej podjętych
uchwał. W tym projekcie proponuje się wprowadzenie zapisu o przejęciu przez gminę
7

wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych
oraz zniesienie limitu ilości odbieranych z nieruchomości odpadów zmieszanych.
Pan R.Klamann powiedział, że od mieszkańców wpłynęły pisma w sprawie gospodarki
śmieciami. Jest tam szereg uwag, które można wykorzystać.
Pani M.Szadkowska powiedziała, że uwagi mieszkańców zostały uwzględnione.
Radny M.Urbanek zapytał, z jaką częstotliwością będą odbierane odpady wielkogabarytowe, czy będzie możliwość częstszego niż dotychczas odbioru?
Pani Wójt odpowiedziałą, że w uchwale mamy zapis „co najmniej”, a więc daliśmy sobie
furtkę, by częściej odbierać. Jesteśmy przed przetargiem na wybór firmy realizującej
odbiór odpadów. Jest zmiana do ustawy, w której użyto słowa „pojemniki” i być może
Nadzór Wojewody nie zakwestionuje nam tej uchwały. Mieszkańcy zgłaszali, że do selekcji
odpadów wystarczą im worki.
Radny S.Struzik zapytał, czy wyposażenie w pojemniki dotyczy także wspólnot mieszkaniowych?
Pani Wojt odpowiedziała, że tak.
Radny Z.Łysik zapytał, czy był analizowany koszt zakupu pojemników? Może jest jakiś
program unijny, z którego można skorzystać?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie słyszała o żadnym programie. Zastanawiamy się, czy
wchodzić w zakup, bo gmina stałaby się ich właścicielem, a z tym wiąże się utrzymanie
pojemników. Lepszym rozwiązaniem jest ich wydzierżawienie lub zobowiązanie oferentów
do wyposażenia nieruchomości.
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 XVIII/201/13 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Pani M.Szadkowska powiedziała, że w tym projekcie uchwały proponuje się wprowadzenie zróżnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi w zależności od liczby mieszkańców wchodzących w skład gospodarstwa
domowego. Dla gospodarstw jedno i dwuosobowych - proponujemy stawkę 28,00 zł
miesięcznie, natomiast dla gospodarstw liczących trzy i więcej osób - 43,00 zł miesięcznie.
Radna H.Grzesiuk zaproponowała obniżenie podanych stawek o 1,00 zł, czyli opłata
wynosiłaby 27,00 zł od gospodarstw jedno i dwuosobowych oraz 42,00 zł od gospodarstw
liczących trzy i więcej osób.
Pani Wójt powiedziała, że pierwotnie stawka wynikająca z kalkulacji i cen podanych przez
zakład utylizacji wynosiła 49,00 zł. Obecnie ceny się zmieniły, bo zakłady te stały się
monopolistami. Na spotkaniu Zarządu Metropolitalnego poprosiliśmy o spotkanie z dyrektorami zakładów utylizacyjnych, by nie podwyższali stawek. Dodała, że w naszej gminie
jest około 2.700 gospodarstw domowych, z tego około 600 jest jedno i dwuosobowych. Na
razie „gdybamy” w kwestii ceny, ale dopóki nie rozstrzygniemy przetargu, nie wiemy jak
będzie się ona kształtowała.
Pan Z.Boduch - mieszkaniec Pszczółek, zapytał, czy w projekcie uchwały uwzględniono
rodziny, które nie mają dochodu i nie będą w stanie zapłacić za odpady? Czy przewidziane
są jakieś ulgi?
Pani Wójt powiedziała, że ludzie są w różnych sytuacjach materialnych, ale jeśli wprowadzimy ulgi, to będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni. W ustawie jest zapis, że
pieniądze z odpadów powinny pokryć tylko koszt funkcjonowania systemu. Nie możemy
na tym zarabiać, ani dokładać przenosząc środki w budżecie między paragrafami. Należy
być ostrożnym z zastosowaniem generalnej zasady. Lepszym rozwiązaniem jest
udzielenie potrzebującym wsparcia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Każda
rodzina ma inną sytuację, zatem będziemy analizować każdy przypadek.
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Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie nad propozycją złożoną przez radną H.Grzesiuk.
Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych. Wynik
głosowania: ZA - 8 osób, wstrzymało się - 7 osób, głosów przeciw - nie było. Głosowanie
nad całością uchwały, z uwzględnieniem przegłosowanej poprawki: ZA - 14 radnych,
wstrzymał się 1 radny (K.Sądej), głosów przeciw - nie było. Uchwała nr XVIII/202/13
została podjęta.
10) zmieniająca uchwałę nr XVI/180/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pani M.Szadkowska wyjaśniła, że w projekcie uchwały zmieniającej dodajemy jedynie
zapis umożliwiający dokonywanie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami w drodze
inkasa.
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 XVIII/203/13 została podjęta jednogłośnie.
11) w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pani M.Szadkowska wyjaśniła, że w projekcie uchwały wprowadzamy zapis o możliwości składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej i określamy
warunki oraz tryb jej składania, a także rodzaje podpisu elektronicznego, którym
deklaracje powinny być opatrzone. Ponadto w związku z proponowaną zmianą w zakresie
zróżnicowania stawki opłaty w zależności od liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym, został zmieniony wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
Pani Wójt dodała, że w deklaracji nie wpisaliśmy stawki, ponieważ jeśli zmienimy jej
wysokość nie będzie potrzeby zmiany deklaracji.
Radny S.Struzik zapytał, czy mieszkańcy będą musieli złożyć nowe deklaracje?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie. My będziemy je poprawiać lub prosić o zaparafowanie
zmienionego dokumentu.
Radna H.Grzesiuk zapytała, co ma zrobić mieszkaniec, jeśli złożył 1 deklarację, a teraz
będzie chciał ujawnić 2 gosporadstwa domowe?
Pani Wójt odpowiedziała, że złoży korektę do deklaracji.
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 XVIII/204/13 została podjęta jednogłośnie.
12) w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Pani M.Szadkowska wyjaśniła, że Wojewoda Pomorski rozstrzygnięciem nadzorczym
z dnia 31.01.2013 r. stwierdził nieważność podjętej w grudniu 2012 r. uchwały, w związku
z czym został opracowany nowy projekt dokumentu z uwzględnieniem wszystkich uwag
wskazanych przez Nadzór Wojewody. Projekt uwzględnia również nowe regulacje wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tzn. możliwość
przejęcia przez gminę wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania
odpadów. Projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczółki
uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu
Gdańskim.
Radna H.Grzesiuk stwierdziła, że nowy regulamin jest uboższy w swej treści w stosunku
do poprzedniej wersji, w której np. w § 8 wymienione było czego nie wolno nam robić
z odpadami.
Pani Wójt powiedziała, że niektóre kwestie uregulowane są w aktach wyższego rzędu
i choć byłoby to bardziej czytelne, Nadzór Wojewody stoi na stanowisku, że nie wolno
nam ich powtarzać w regulaminie.
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Pan J.Guszkowski zapytał, czy każda gmina przyjmuje swój regulamin?
Pani Wójt powiedziała, że każda gmina opracowuje i przyjmuje regulamin dla siebie
uwzględniając swoją specyfikę, bo inny będzie dla gminy turystycznej, jeszcze inny dla
gminy mające obszary chronione.
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 XVIII/205/13 została podjęta jednogłośnie.
13) w sprawie korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym
jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały mogą ustalić wysokość opłaty za
korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych, należących do tych
jednostek. Opłaty te stanowią dochód własny gminy i są przeznaczone na utrzymanie
przystanków. Obecnie jest 6 przewoźników, którzy korzystają z naszych przystanków.
Pani Wójt powiedziała, że podana w uchwale stawka 0,05 zł jest maksymalną z ustawy.
Do tej pory mieliśmy zawarte z przewoźnikami umowy cywilno-prawne na korzystanie
z przystanków za kwotę 43,00 zł miesięcznie. Obecnie wysokość opłaty będzie różna w
zależności od częstotliwości korzystania z przystanków. Po wyliczeniu kosztów, na
podstawie dostarczonych rozkładów jazdy, jedynie firmie VEOLIA nieznacznie wzrosną
opłaty.
Radny K.Sądej powiedział, że w uchwale brakuje jednego unormowania - aby przewoźnicy byli zobowiązani do prezentowania swoich rozkładów jazdy. Możnaby określić
wzór, a nawet za odpłatnością zlecić wykonanie odpowiednich tabliczek, unikając
oklejania przystanków kartkami.
Pani Wójt powiedziała, że nie możemy tego uwględnić w uchwale, bo jest to kompetencja
organu wykonawczego, ale pomysł jest dobry i warty przemyślenia dla wygody mieszkańców i poprawienia estetyki przystanków. Dodała, że dostarczone przez przewoźników
rozkłady jazdy umieścimy na naszej stronie internetowej.
Radny M.Urbanek zapytał, czy właściciele niewielkich firm przewozowych nie stracą na
ponoszeniu tej opłaty?
Pani Wójt odpowiedziała, że obecnie dla nich wysokość opłaty zmaleje, bo będą płacić
ok.28-29 zł miesięcznie.
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 - 14 radnych, wstrzymała się 1 osoba
(U.Narożnik), głosów przeciw nie było. Uchwała nr XVIII/206/13 została podjęta.
14) w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Różynach
Pani A.Gołkowska powiedziała, że działka nr 57/1 położona jest w Różynach przy ul.
Gdańskiej i częściowo stanowi dojazd do nieruchomości zabudowanej, oznaczonej
geodezyjnie nr 54. Właścicielka tej nieruchomości złożyła do Urzędu Gminy wniosek
o nabycie działki w celu uregulowania sprawy dojazdu i poszerzenia swojego siedliska.
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 XVIII/207/13 została podjęta jednogłośnie.
Ad.4 Sprawozadanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki przedstawiła p.Janina Jakowska - Przewodnicząca Komisji.
Pytań i uwag do sprawozdania nie było.
Ad.5 Sprawozadanie z działalności Komisji Gosporadczej i Rozwoju Gminy Rady
Gminy Pszczółki przedstawiła p.Helena Grzesiuk - Przewodnicząca Komisji.
10

Pytań i uwag do sprawozdania nie było.
Ad.6 Sprawozadanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej,
Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki przedstawiła p.H.Ostrowska - Przewodnicząca
Komisji.
Pytań i uwag do sprawozdania nie było.
Ad.7 Plan pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki na
2013 rok przedstawiła p.H.Grzesiuk - Przewodnicząca Komisji. Stanowi on załącznik nr 1
do protokołu.
Pytań i uwag nie było.
Ad.8 Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady
Gminy Pszczółki na 2013 rok przedstwiła p.H.Ostrowska - Przewodnicząca Komisji.
p.H.Grzesiuk - Przewodnicząca Komisji. Stanowi on załącznik nr 2 do protokołu.
Pytań i uwag nie było.
Ad.9 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę
Pszczółki
Sprawozdanie przedstawiła p.J.Żbikowska. Powiedziała, że wysokość wynagrodzenia
nauczycieli uzależniona jest m.in. od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji i wymiaru zajęć obowiązkowych. Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi określony procent kwoty bazowej, ogłoszonej corocznie w ustawie budżetowej. W 2012 r.
kwota bazowa wynosiła: w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2.618,10 zł, a od 1
września do 31 grudnia - 2.717,59 zł. Wyjaśniła, że organ prowadzący zobowiązany jest,
w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku, przeprowadzić analizę poniesionych w
poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w stosunku do
wysokości średnich wynagrodzeń określonych w Karcie Nauczyciela oraz średniorocznego zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku
nieosiągnięcia wymaganej wysokości ustala się różnicę i jednorazowo wypłaca do końca
stycznia danego roku. W 2012 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli stażystów, kontraktowych i dyplomowanych w naszej gminie było powyżej wymagalnego minimum,
natomiast nauczycieli mianowanych - poniżej. Analiza wykazała, że troje nauczycieli było
na urlopach dla poratowania zdrowia, podczas których otrzymywali tylko płacę zasadniczą
i dodatek stażowy, zaniżając średnią. Dlatego 34 nauczycielom mianowanym zostały
wypłacone jednorazowe dodatki uzupełniające w łącznej kwocie 43.101,57 zł.
Do przedstawionego sprawozdania nie było pytań ani uwag.
Ad.10 Informacja Wójta o jego pracach między sesjami
Pani Wójt przekazała szczegółowe informacje na temat zadań zrealizowanych
w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy. Między innymi powiedziała, że:
1) przeprowadziliśmy przetargi:
a) na dowożenie uczniów do szkół,
b) usuwanie awarii, konserwację sieci, urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz odczyty i plombowania wodomierzy,
2) jest ogłoszony przetarg na zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kolniku oraz na
utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych w gminie,
3) dzisiaj została podpisana dokumentacja przetargowa na remont ul.Klimatycznej,
4) realizujemy budowę kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Żelisławkach i Kleszczewku,
5) został przygotowany przetarg na zagospodarowania nasypu kolejowego w Pszczółkach na deptak widokowy i na zagospodarowanie ogrodu przy nowej siedzibie biblioteki,
6) czekamy na podpisanie umowy na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej
w Pszczółkach - etap II,
7) złożyliśmy projekty na:
- miasteczko fitness w parku lipowym,
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- Święto Miodu Pszczółkowskiego,
- zakup wyposażenia do nowegi siedziby biblioteki,
8) w Kleszczewku odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego przedstawiciele firmy
dokonującej odwiertów w poszukiwaniu złóż gazu poinformowali, że zamykają działalność,
zabezpieczają teren i będą go rekultywować. Nie znaleziono dostatecznej ilości gazu, ani
nie ma on odpowiedniej wartości, zatem wydobycia nie będzie.
9) przyjmujemy deklaracje w sprawie odpadów komunalnych.
Pani Wójt powiedziała również, że brała udział w posiedzeniach Gdańskiego Obszaru
Metropolitalnego - obecnie trwają prace nad opracowaniem strategii w zakresie rozbudowy dróg i jednolitej komunikacji.
Ad.11 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 posiedzeniach Komisji,
2) dyżury pełnił częściej na telefon, umawiając się z interesantami, jeśli była taka potrzeba,
3) uczestniczył w spotkaniu sprawozdawczym w Ochotniczej Straży Pożarnej. Sytwierdził,
że budynek remizy jest piękny i nowoczesny. Podczas spotkania udzielono absolutorium
Zarządowi. Dla Rady Gminy strażacy przekazali statuetkę z podziękowaniami za życzliwość i wspracie.
4) korespondencja, jaka wpłynęła do kancelarii rady to:
- propozycje szkoleń dla radnych,
- sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizaji
zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012 r., które znajduje się w kancelarii,
- sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
gmina Pszczółki,
- podanie p.Michała Łysika w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki w centrum
Pszczółek z przeznaczeniem na działalność handlową. Zgodnie z kompetencją
zostało ono przekazane do Wójta. Przeczytał jego treść i poprosił radnych o wypowiedzenie się w tej sprawie.
Pani Wójt powiedziała, że działka ta jest przeznaczona do wydzierżawienia. Stwierdziła,
że nie przedłoży radzie projektu uchwały w sprawie jej sprzedaży, bo jest to sprzeczne
z interesem gminy. Kierujemy prośby do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
o budowę ronda, by zrobić wyjazd dla mieszkańców ulicy Łąkowej. Potrzebny będzie
wówczas teren i zasadne jest, by był on własnością gminy. W tym miejscu udzieliła
odpowiedzi na interpelację radnego K.Sądeja: czynsz dzierżawny za grunt, na którym
stały kioski wynosił: w 2011 r. - 404 zł netto miesięcznie, a w 2012 r. - 450 zł netto
miesięcznie. Obecnie cena wywoławcza wynosi 400 zł. Obiekt usytuowany w sąsiedztwie
postoju taksówek stoi bez umowy i jest za to obciążany. Wcześniej była tam dzierżawa.
Radny K.Sądej zapytał, czy jest odpowiedź od GDDKiA w sprawie ronda?
Pani Wójt odpowiedziała, że na razie toczą się rozmowy.
Radna H.Grzesiuk powiedziała, że poparłaby sprzedaż działki, bo rozumie, iż każdy
chciałby inwestować w swoją własność, ale słysząc o możliwości budowy ronda, jest za
realizacją tej inwestycji, bo jest ona bardzo ważna dla mieszkańców.
Radny W.Rek zapytał, na jaki okres proponowana jest dzierżawa? Czy poprzedni
dzierżawca zrezygnował, czy skończyła się umowa?
Pani Wójt odpowiedziała, że proponujemy dzierżawę na rok, a poprzedniemu dzierżawcy
skończyła się umowa i nie przystąpił ponownie do przetargu.
Pan J.Guszkowski powiedział, że powinno przemyśleć się sprzedaż tej działki.
Pani Wójt wyjaśniła, że działka, w sprawie której zwrócił się p.M.Łysik, stanowi fragment
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dużej działki w sąsiedztwie delikatesów i gdyby w grę wchodziła sprzedaż, to byłaby w
środku naszej, bez możliwości dojazdu i budowy. Nie byłoby możliwości inwestowania na
tym kawałku, zachowując przepisowe odległości od granic.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że temat ten zostawiamy do najbliższego posiedzenia Komisji.
Ad.12 Wolne wnioski i informacje.
Radny W.Rek zapytał, co swoim zakresem obejmuje zagospodarowania nasypu kolejowego w Pszczółkach?
Pani Wójt odpowiedziała, że mamy projekt zagospodarowania, który przewiduje budowę
chodnika, oświetlenia, wykonanie zieleńców, ustawienie ławeczek i wykonanie gier oraz
zejść na ulice.
Radny K.Sądej zapytał, czy gmina jest zarządcą oświetlenia przy drodze krajowej nr 91
i czy gmina płaci za to oświetlenie?
Pani Wójt odpowiedziała, że tak.
Radny K.Sądej powiedział, że na terenie naszej gminy mamy miejsca, które wymagają
rekultywacji, a w Gdańsku rozpoczęto budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Warto
byłoby podjąć jakieś rozmowy, bo wykonawcy tej inwestycji prawdopodobnie będą chcieli
pozbyć się nadmiaru ziemi, która nam bardzo by się przydała.
Pani Wójt odpowiedziała, że staramy się pozyskiwać materiał nadający się do remontu
dróg, ale również ziemię do wyrównywania terenów.
Pan J.Guszkowski powiedział, że na nieoświetlonym wiadukcie w Skowarczu miał miejsce
wypadek - młody człowiek poślizgnął się na chodach i złamał rękę. Może warto byłoby
wykorzystać ten fakt przy rozmowach w sprawie uruchomienia oświetlenia wiaduktu.
Dodał, że rodzice wieczorami wychodzą po dzieci i młodzież wracającą ze szkół,
obawiając się o ich bezpieczeństwo.
Pani Wójt odpowiedziała, że 8 marca był u nas dyrektor PKP z Warszawy i rozmawialiśmy
w sprawie braku oświetlenia na wiadukcie. PKP przymusza nas do przejęcia wiaduktu
w Różynach, a Starostwo - w Skowarczu. Powiedziała, że wiadukt w Różynach już
wymaga remontu i nigdy nie podpisze się pod przejęciem tego obiektu na rzecz gminy.
Otrzymaliśmy także propozycję przejęcia starego budynku dworca w Pszczółkach, ale dla
informacji - remont jego dachu pochłonąłby budżet naszej gminny.
Radny W.Rek powiedział, że słyszał, iż tunel w Pszczółkach jest za niski i zbyt wąski dla
samochodów ciężarowych.
Pani Wójt odpowiedziała, że nic jej o tym nie wiadomo, z dokumentacji to nie wynika.
Radna H.Grzesiuk poinformowała członków Komisji Gospodarczej, iż najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 27 marca br. o godz.14:00 i wezmą w nim udział sołtysi.
Ad.13 Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji Rady
Gmin i zamknął obrady słowami: ”Zamykam obrady XVIII sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz. 18:15.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Roman Klamann
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Załącznik nr 1 do protokołu
XVIII sesji Rady Gminy Pszczółki
z dnia 13 marca 2013 r.

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARCZEJ I ROZWOJU GMINY
RADY GMINY PSZCZÓŁKI NA ROK 2013
Lp

Miesiąc

Przedmiot działania Komisji

1.

Styczeń

2.

Luty

Opracowanie planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy na rok
2013.
Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2012.
Analiza bieżącego funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie gminy.
Zapoznanie się z zasadami kontraktu podpisanego z NFZ przez dyrektora
a) wysokość stawek,
b) specjalistyka,
c) pielęgniarka szkolna,
d) zasady przyjęć pacjentów,
e) rejestracja.
Funkcjonowanie Zakładu Opieki Leczniczej.

3.

Marzec

Gminna gospodarka mieszkaniowa (zasoby, wykorzystanie).
Weryfikacja dróg gminnych do wiosennego wyrównywania nawierzchni
(udział sołtysów).
Analiza materiałów na Sesję Absolutoryjną. Zaopiniowanie wykonania
budżetu za 2012 r.
Przeanalizowanie gospodarki odpadami na terenie gminy.
Prowadzenie działań organizacyjnych zamierzających do ograniczenia emisji
zanieczyszczeń do atmosfery (problem segregacji odpadów).

4.

Kwiecień

5.

Maj

6.

Czerwiec

7.

Sierpień

8.

Wrzesień

Zapoznanie z realizacją planu inwestycji na 2013 r. - przegląd wybranych
zadań.

9.

Październik

Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących wysokości podatków i opłat na
2014 r.

10.

Listopad

Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Pszczółki na 2014 r.

11.

Grudzień

Zapoznanie się nie pracy Komisji Gospodarczej.

Drogi powiatowe w Gminie Pszczółki. Spotkanie z przedstawicielami Zarządu
Dróg Powiatowych w Pruszczu Gdańskim.
Plany remontowe szkół i przedszkola.
Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczółki
za I półrocze 2013 r.

Posiedzenia wspólne z innymi Komisjami ozn. kolorem

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy
/-/ Helena Grzesiuk
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Załącznik nr 2 do protokołu
XVIII sesji Rady Gminy Pszczółki
z dnia 13 marca 2013 r.

Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu
Rady Gminy Pszczółki na rok 2013
Lp

Miesiąc

Przedmiot działania Komisji

1.

Styczeń

Ustalenie planu pracy Komisji na 2013 r.
Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2012

2.

Luty

Funkcjonowanie opieki zdrowotnej
- specjalistyka,
- rejestracja i zasady przyjęć pacjentów,
- ZOL.

3.

Marzec

Analiza wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych w gminie

4.

Kwiecień

Zaopiniowanie wykonania budżetu za 2012 r.
Analiza materiałów na sesję absolutoryjną

5.

Maj

Organizacja pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych

6.

Czerwiec

Analiza stanu funkcjonowania sportu w gminie
- obiekty sportowe, dostępność sportu,
- dyspozycyjność obiektów,
- możliwość aktywnego wypoczynku na terenie gminy,
- program wakacyjny,
- stan i wykorzystanie placów zabaw w ocenie Rad Sołeckich.

7.

Sierpień

Analiza działania GOPS w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Opieka nad dziećmi z rodzin
zagrożonych nałogami.

8.

Wrzesień

Stan przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014
- wyniki testów kompetencyjnych w kl.VI S.P. i III kl. Gimnazjum

9.

Październik

Działalność Biblioteki Gminnej w Pszczółkach.
Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy
w I półroczu 2013 r.
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Listopad

Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących wysokości podatków
i opłat na 2014 r.

11

Grudzień

Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Pszczółki na 2014 r.

Przewodnicząca Komisji Oświaty
/-/ Halina Ostrowska
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