PROTOKÓŁ Nr XIX/13
XIX sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 19 czerwca 2013 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach

XIX 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 XVIII sesji,
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2012 rok, ocena jego realizacji i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu - przedstawia p.J.Żbikowskiej - Skarbnik Gminy,
3. Sprawozdanie finansowe gminy Pszczółki za 2012 rok - przedstawia p.J.Żbikowska,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2012 rok - przedstawia p.R.Klamann Przewodniczący Rady Gminy Pszczółki,
5. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Pszczółki - przedstawia p.A.Gołkowska - Zastępca Wójta,
6. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Pszczółki - przedstawia p.J.Jakowska,
7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki - przedstawia
p.J.Jakowska,
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki - przedstawia p.R.Klamann,
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok - referuje p.J.Żbikowska,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2013-2022
- referuje p.J.Żbikowska,
3) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Banku Gospodarstwa Krajowego - referuje p.J.Żbikowska,
4) w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na wspólną realizację zadania pn.
„Święto Miodu Pszczółkowskiego” - referuje p.J.Przyłucka - Sekretarz Gminy,
5) w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej w Różynach dotacji celowej na prace
konserwatorskie - referuje p.H.Brejwo,
6) zmieniająca uchwałę nr XL/370/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki na 2011
rok - referuje p.W.Gołąb - Inspektor ds. księgowości podatkowej,
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7) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Pszczółki oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania - referuje p.J.Przyłucka,
8) w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - referuje
p.J.Przyłucka,
9) w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi okiekunami
- referuje p.J.Przyłucka,
10) w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych - referuje p.M.Szadkowska - Inspektor ds.ochrony środowiska,
11) w sprawie górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych oraz za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy - referuje
p.A.Gołkowska,
12) w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania
bezdomności zwierząt - referuje p.A.Gołkowska,
13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, uchwalonego uchwałą nr
XXXI/283/09 z dnia 12 listopada 2009 r. - referuje p. A.Gołkowska,
14) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz oraz Pszczółki - referuje
p.A.Gołkowska,
15) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pszczółki, dla obszaru działek nr 23/24, 23/25, 23/26 i 23/27 - ref. p.A.Gołkowska,
16) uchylająca uchwałę nr VII/90/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia
opłaty za partycypację w kosztach utrzymania przystanków autobusowych na terenie
gminy Pszczółki przez przedsiębiorców wykonujących regularny przewóz osób - referuje
p.A.Gołkowska,
17) uchylająca uchwałę nr XVI/137/12 z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wykonania
zadania z zakresu właściwości powiatu - refruje p.A.Gołkowska,
18) w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach referuje p.J.Przyłucka.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach w 2012 r. - referuje p.B.Nowakowska - Kierownik GOPS w Pszczółkach.
11. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla gminy Pszczółki - referuje
p.B.Nowakowska.
12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Pszczółki w 2012 roku - referuje p.B.Nowakowska.
13. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Pszczółki za rok 2012 - referuje p.B.Nowakowska.
14. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok” - referuje p.E.Grabowska - Inspektor ds. kultury
i sportu.
15. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki za rok 2012 - referuje p.O.Laskowska - Gł. Specjalista ds. zarządzania projektami i promocji gminy.
16. Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami.
17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w
okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
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Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XIX sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami:
„Otwieram XIX sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitał radnych, Panią Wójt, Zastępcę
Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika, Sołtysów, wśród nich nową sołtys Różyn p.Beatę
Rotę, pracowników Urzędu Gminy oraz mieszkańców.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził obecność 14 radnych
- 1 radny p.M.Urbanek chwilowo nieobecny usprawiedliwiony, zatem sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał. Lista obecności w załączeniu.
W sesji uczestniczyło także 6 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. Do projektów uchwał w pkt.9
dochodzi jeszcze jeden - w sprawie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Pruszczu Gd. dotyczącego przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
który zreferuje Pani Wójt. Zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego porządku sesji?
Ponieważ żadnych uwag nie zgłoszono, zarządził głosowanie. Obecnych 14 radnych,
wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołu XVIII sesji
Przewodniczący Rady R.Klamann powiedział, że protokół XVIII 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 było.
Ad.2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2012 rok, ocena jego realizacji i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Pani J.Żbikowska powiedziała, że sprawozdanie z wykonania budżetu było szczegółowo omawiane i analizowane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Plan dochodów wynosił 25.203.909,00 zł, a wykonanie wyniosło 25.298.754,69 zł, co stanowi
100,4%, natomiast plan wydatków wynosił 25.717.623 zł, a wykonanie wyniosło
23.362.639,40 zł, co stanowi 90,8%. Rok zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości
1.936.115,29 zł, przy planowanym deficycie 513.714,00 zł. Dochody własne zrealizowano
w 104%, subwencje - w 100%, dotacje - w 97%, a środki z UE - w 102%. Powiedziała, że
prawie wszystkie zaplanowane inwestycje zostały wykonane, jedynie przesunięto na
2013 r. odbudowę drogi gminnej Skowarcz - Ostrowie oraz budowę kanalizacji sanitarnej
w ul. Łąkowej w Skowarczu. Nie zrealizowano budowy oświetlenia w Różynach przy ul.
Młyńskiej z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych, przeznaczonych na ten
cel w funduszu sołeckim. Zadłużenie gminy na koniec 2012 r. z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek wyniosło 6.919.433 zł, co stanowi 27,35% wykonanych dochodów,
przy dopuszczalnych 60%.
Następnie p.Skarbnik odczytała treść uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2013 r., w której pozytywnie zaopiniowano
sprawozdanie gminy Pszczółki z realizacji budżetu za 2012 rok.
Uwag do omówionego zagadnienia nie zgłoszono.
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Ad.3 Pani J.Żbikowska omówiła sprawozdanie finansowe, które składa się z następujących sprawozdań cząstkowych, sporządzonych na dzień 31 grudnia 2012 r.:
- bilansu z wykonania budżetu gminy Pszczółki, stanowiącego zestawienie zasobów aktywów i pasywów budżetu,
- bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- rachunku zysków i strat jednostki,
- zestawienia zmian w funduszu jednostki.
Radny Z.Łysik powiedział, że za obsługę długu płacimy 420 tys. zł, ale przy malejących
stopach procentowych rata będzie malała. Zapytał, czy bank sam tego pilnuje, czy jest to
po naszej stronie?
Pani J.Żbikowska odpowiedziała, że nad prawidłowoscią naliczenia odsetek od zobowiązań czuwają obie strony.
Innych pytań do przedstawionego zagadnienia nie było.
Ad.4 Pan R.Klamann przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2012 r.
Ponieważ żadnych pytań nie było, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie.
Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych. Wynik
głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XIX/208/13 została podjęta jednogłośnie.
Ad.5 Stan mienia komunalnego gminy Pszczółki przedstawiła p.Anna Gołkowska - Zastępca Wójta.
Pytań do omówionego zagadnienia nie było.
Ad.6 Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Pszczółki.
Pani J.Jakowska odczytała treść opinii Komisji Rewizyjnej, stanowiącej jednocześnie
wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki. Komisja na
posiedzeniu w dniu 22 maja 2013 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2012 r. i złożyła wniosek do Rady Gminy o udzielenie absolutorium dla Wójta.
Ad.7 Pani J.Jakowska odczytała treść opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 czerwca 2013 r., który pozytywnie zaopiniował wniosek
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pszczółki z tytułu wykonania
budżetu za 2012 r.
Ad.8 Pan R.Klamann stwierdził, że Rada Gminy zapoznała się ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do podjęcia decyzji w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. Ponieważ
decyzja podejmowana jest w drodze uchwały, zarządził głosowanie nad uchwałą o udzielenie absolutorium dla Pani Wójt. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw - nie było,
wstrzymała się 1 osoba (radny K.Sądej). Uchwała nr XIX/209/13 została podjęta.
Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Pani Wójt kolejnego absolutorium.
Ad.9 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2013 rok
Pani J.Żbikowska wyjaśniła, że projekt zmiany budżetu obejmuje zmiany w planie
dochodów, wydatków oraz przychodów. W związku z przesunięciem realizacji zadania
dotyczącego zakończenia budowy kanalizacji w Rębielczu, Żelisławkach i Kleszczewku
z 2014 r. na rok bieżący, zaszła konieczność zwiększenia deficytu budżetowego o 1 mln zł,
który zostanie pokryty pożyczką na wyprzedzające finansowanie z BGK. Dochody ogółem
planuje się zwiększyć o kwotę 1.006.260 zł, na co m.in. składa się zwiększenie wpływów
z użytkowania wieczystego, dochodów z dzierżaw i najmów lokali, zwrotu środków z podatku vat, dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu i środków na realizację projektu "Na
ratunek pszczołom". Ponadto w ramach dochodów majątkowych wprowadzono środki
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z UE za zrealizowane w ubiegłym roku zadania dotyczące przystanków rowerowych i przebudowy budynku komunalnego w Pszczółkach na bibliotekę. Wydatki ogółem zwiększono
o kwotę 2.006.260 zł, w tym m.in. na realizację budowy kanalizacji w Rębielczu, Żelisławkach i Kleszczewku, na modernizację hydroforni w Żelisławkach i na nowe zadania budowę wodociągu w Różynach i przebudowę ul.Parkowej w Skowarczu.
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 przeciw i wstrzymujących
się nie było. Uchwała nr XIX/210/13 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20132022
Pani J.Żbikowska powiedziała, że podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF jest
konieczne ze względu na zmianę planowanego w 2013 r. wyniku finansowego oraz
wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć.
Pani Wójt dodała, że manewrujemy budżetem, aby mieścić się w obowiązujących nas
wskaźnikach. Cieszymy się z możliwości pozyskania środków finansowych, ale niestety
wpływa to niekorzystnie na wskaźniki. Poprosiła o wyrozumiałość i zaufanie. Wskaźniki
hamują inwestycje w samorządach, co lobbujemy w Ministerstwie. Pojawiają się nowe
projekty, jednak by móc z nich skorzystać musimy przesuwać pieniądze. Dodała, że
czekamy na drugą umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Ulkowych, wówczas
przystąpimy do przetargu i urealnimy budżet.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr XIX/211/13 została podjęta jednogłośnie.
Na posiedzenie przybył radny M.Urbanek.
3) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Banku Gospodarstwa Krajowego
Pani J.Żbikowska powiedziała, że zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa umożliwi wyprzedzające finansowanie kosztów budowy kanalizacji w Rębielczu, Żelisławkach
i Kleszczewku, które zostaną refundowane ze środków UE. Pożyczki na ten cel są
udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a ich oprocentowanie jest bardzo
korzystne, bo ok.1,12%. Ponadto pożyczka ta nie wchodzi do wskaźnika długu gminy.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy zarządził
głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XIX/212/13 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na wspólną realizację zadania pn.
„Święto Miodu Pszczółkowskiego”
Pani J.Przyłucka - Sekretarz Gminy, wyjaśniła, że porozumienie będzie dotyczyło
przekazania przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd. dotacji celowej w kowcie
6.000,00 zł na organizację naszej imprezy "Święto Miodu Pszczółkowskiego", zaplanowanej na 15 września 2013 r.
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 XIX/213/13 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej w Różynach dotacji celowej na prace
konserwatorskie
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Pani Wójt H.Brejwo wyjaśniła, że Parafia w Różynach złożyła do Urzędu Gminy
wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym w kościele
parafialnym, których koszt wynosi 45.000,00 zł. Ksiądz Proboszcz zabiega o środki z różnych programów i robi to skutecznie. Obecnie pozyskał kwotę 22.500,00 zł ze środków
samorządu województwa pomorskiego, a kolejne 50% to wnioskowana kwota ze środków
gminy.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy zarządził
głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw - nie było, wstrzymała się 1 osoba
(radny A.Marszałkowski). Uchwała nr XIX/214/13 została podjęta.
6) zmieniająca uchwałę nr XL/370/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki na
2011 rok
Pani Wójt zgłosiła autopoprawkę - w treści uzadnienia została błędnie wpisana
proponowana kwota podatku 1.470,00 zł, a powinna być 1.400,00 zł. Wyjaśniła, że zmiana
uchwały dotyczy obniżenia stawki podatku dla ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 31 ton, o liczbie osi 2, z kwoty 1.820,00 zł
na kwotę 1.400,00 zł. Jej obniżenie z dniem 1 stycznia br. skutkuje zwrotem podatnikom
kwoty 11.200 zł, jednak mamy ustną deklarację przedstawiciela firmy, który ma u nas zarejestrowanych sporo pojazdów, że jeśli obniżymy stawkę, to zarejestruje kilkadziesiąt
kolejnych. Po przeliczeniu kosztów zarobimy na tym ok. 36 tys. zł. Przedsiębiorstwo
rozwija się, jest solidne i płatności wpływają terminowo, więc mamy nadzieję, że tak
będzie dalej.
Radna H.Grzesiuk zapytała, czy może się zdarzyć, że przedsiębiorca znajdzie gmninę,
w której obowiązują niższe stawki podatku i tam przerejestruje swoje pojazdy?
Pani Wójt odpowiedziała, że może się tak zdarzyć i na to już nie będziemy mieli wpływu.
Pan J.Guszkowski - Sołtys Skowarcza zapytał, czy przepisy określają minimalną stawkę
podatku?
Pani Wójt odpowiedziała, że określają tylko stawkę maksymalną.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej 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 XIX/215/13 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Pszczółki oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich
wykorzystywania
Pani J.Przyłucka powiedziała, że projekt nowej uchwały jest efektem doświadczenia
po roku jej funkcjonowania. W dotychczasowej nie było zapisu dotyczącego wysokości
dotacji na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju, co zostało wprowadzone.
Zmianie ulega również zapis, według którego za miesiące lipiec i sierpień dotacja była
naliczana według średniej liczby uczniów od stycznia do czerwca. W miesiącach tych
dotacja będzie naliczana na faktyczną liczbę uczniów uczęszczających do przedszkola
według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Dodatkowo w projekcie uchwały
umieszczono zapisy dotyczące obowiązków organu prowadzącego w trakcie kontroli,
a także sposobu opisywania dokumentów finansowych związanych z wydatkowaniem
dotacji. W związku z tak licznymi zmianami został przygotowany projekt nowej uchwały.
Radny K.Sądej powiedział, że ma uwagi do treści tego dokumentu:
1) nie ma podstawy prawnej, by przedszkole niepubliczne używało pieczątki, a wynika to
z treści § 6 ust.2 uchwały,
2) w § 9 ust.2 pkt 1 uchwały, jednym z dokumentów wskazanych do kontroli są dowody
wpłat rodziców - jest za wykreśleniem tego zapisu,
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3) uchwała jest tak skonstruowana, że placówka musi pracować przez cały rok, zatem nie
ma miejsca na urlopy, czy remonty.
Zapytał też, czy Rada Gminy ma kompetencje modyfikowania ustawy w zakresie art.90
ust.3h ustawy o systemie oświaty?
Pani Wójt poprosiła, aby kwestię dotyczącą pieczątki potraktować jako autopoprawkę
i wykreślić ten zapis, natomiast nie zgadza się na wykreślenie z wykazu dokumentów do
kontroli wpłat rodziców, które potwierdzają faktyczne uczęszczanie dziecka do przedszkola.
Pani J.Przyłucka powiedziała, że pieniądze za okres wakacyjny się wypłaca, ponieważ
dotacja jest wypłacana w 12 częściach, a w okresie lipca i sierpnia uczęszczające
wcześniej dzieci dalej są uczniami, bo przerwa wakacyjna jest zaplanowana.
Radny K.Sądej zwrócił uwagę, że § 10 ust.3 uchwały nakazuje robienie kserokopii.
Zapytał, kto ma je robić i co w sytuacji, gdy placówka nie dysponuje kserokopiarką?
Pani Wójt odpowiedziała, że nikt nie chce narażać na koszty prowadzących przedszkole.
Osoby kontrolujące mogą zrobić odpis lub zdjęcie.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że chodzi o kontrolę środków publicznych. Każdy,
kto otrzymuje dotację musi zgodzić się na warunki jej rozliczenia i na „zaglądanie do
kieszeni” w kwestii sposobu wydatkowania tych środków, stąd tak dokładna kontrola.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie.
Radny K.Sądej wyłączył się z głosowania. W związku z tym, że Pani Wójt poprosiła, aby
kwestię posiadania pieczątki przez przedszkole niepubliczne wykreślić traktując jako
autopoprawkę, zatem Przewodniczący Rady najpierw zarządził przegłosowanie kwestii
dokumentów do kontroli - „dowodów wpłat rodziców”. Obecnych na sesji 15 radnych,
ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych, głosujących - 14 radnych. Wynik głosowania:
ZA - 0 głosów.
Głosowanie nad całością uchwały: ZA - 9 radnych, głosów przeciw - nie było, wstrzymało
się 5 radnych (W.Rek, U.Narożnik, S.Korcz, A.Marszałkowski, Z.Łysik). Uchwała nr
XIX/216/13 została podjęta.
Posiedzenie opuściła radna H.Grzesiuk.
8) w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Pani J.Przyłucka powiedziała, że prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga
wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Wójta, a wpis
podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Opłata nie może być wyższa, niż
50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2013 r. wynosi ono 1.600,00 zł, w związku z czym
wysokość opłaty rejestracyjnej nie może być wyższa niż 800,00 zł. Na posiedzeniu Komisji
ustalono kwotę 500,00 zł i taka została wpisana do projektu uchwały.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy zarządził
głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XIX/217/13 została podjęta jednogłośnie.
Na posiedzenie wróciła radna H.Grzesiuk.
9) w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
okiekunami
Pani J.Przyłucka powiedziała, że zgodnie z przepisami wójt pełni nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi i opiekunami dziennymi działającymi na terenie gminy w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Nadzór ten jest sprawowany na podstawie
planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze uchwały. Zapisy dotyczące
sprawowania nadzoru zostały określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
7

Jeżeli kontrola wykaże, że podmiot prowadzący przedmiotową działalność nie spełnia
wymaganych standardów oraz nie usunął w wyznaczonym terminie nieprawidłowości, wójt
wykreśla podmiot z rejestru, a w przypadku dziennych opiekunów - rozwiązuje z nimi
umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Ponieważ chodzi o małe dzieci ustalono,
że kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach będzie miała miejsce 4 razy
w roku.
W związku z tym, że 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 XIX/218/13 została podjęta jednogłośnie.
10) w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych
Pani A.Gołkowska powiedziała, że zgodnie przepisami rada gminy określa w drodze
uchwały wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań.
Radny Z.Łysik zapytał, czy wiemy ile posesji jest niepodłączonych do kanalizacji
sanitarnej?
Pani A.Gołkowska odpowiedziała, że wszyscy mieszkańcy Ulkowych, Rębielcza i budujących się osiedli.
Radny Z.Łysik zapytał, czy w Pszczółkach są posesje, które mają możliwość podłączenia
się do kanalizacji, ale tego nie zrobiły?
Pani A.Gołkowska powiedziała, że podłączenie się do kanalizacji jest tańsze niż wywóz
nieczystości.
Radny M.Urbanek zapytał, ilu przedsiębiorców świadczy usługę opróżniania zbiorników?
Pani A.Gołkowska odpowiedziała, że jest ich trzech.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej 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 XIX/219/13 została podjęta jednogłośnie.
11) w sprawie górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy
Pani A.Gołkowska powiedziała, że zgodnie z przepisami rada gminy określa w drodze
uchwały górne stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych oraz górne stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Po sporządzeniu kalkulacji proponujemy
stawki maksymalne 735 zł za 1 tonę odpadów zmieszanych, 490 zł za 1 tonę odpadów
zbieranych selektywnie i 16 zł za wywóz 1 m3 nieczystości ciekłych.
Pani Wójt powiedziała, że są to stawki dotyczące m.in. szkół, sklepów i są zbliżone do
tych, które ponoszą osoby fizyczne. Zabezpieczamy górną stawkę, aby przedsiębiorcy nie
zawyżali stawek. Uchwała narzuca limit, ale stawki ostateczne można i należy
negocjować.
Radny Z.Łysik zapytał, czy mamy porównanie z innymi gminami, bo w jego ocenie stawki
są wysokie.
Pani A.Gołkowska powiedziała, że w Suchym Dębie - 922 zł za odpady zmieszane, 541 zł
za zbierane selektywnie, w Cedrach Wielkich: 632 zł za zmieszane, 316 zł za zbierane
selektywnie i 25 zł/ 1 m3 nieczystości ciekłych.
Radny Z.Łysik zaproponował stawkę 500 zł za 1 tonę odpadów zmieszanych.
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Pani Wójt powiedziała, że to niemożliwe, stawka jest nierealna, ponieważ firmy mają
podpisane umowy z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie, który ma cennik, a
trzeba doliczyć koszt usługi. Może okazać się, że nasze firmy nie znajdą przedsiębiorcy,
który zechce odbierać od nich odpady.
Posiedzenie opuścili radni p.A.Marszałkowski i p.S.Korcz.
Pan J.Guszkowski stwierdził, że to wysokie stawki i możemy mieć śmieci w rowach.
Pan Michał Obin - mieszkaniec Pszczółek powiedział, że na wysypisku śmieci w Szadułkach stawki są od 70 zł do 300 zł/ 1 tonę.
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że nasze odpady mogą trafić tylko do Tczewa, który dyktuje
ceny.
Pani Wójt dodała, że zapisy ustawy umożliwiają tworzenie się monopolistów. Zakłady
utylizacji odpadów poczuły możliwość podwyższenia stawek i to zrobiły.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad propozycją stawki 500 zł za 1 tonę.
Wynik głosowania: ZA - 2 osoby. Propozycja nie została przyjęta.
Ponieważ więcej uwag, ani pytań do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący
Rady Gminy zarządził głosowanie nad całością dokumentu. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych,
PRZECIW - 2 radnych (K.Sądej, Z.Łysik), wstrzymujących się nie było. Uchwała nr
XIX/220/13 została podjęta.
Na posiedzenie wrócili radni p. A.Marszałkowski i p.S.Korcz.
12) w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania
bezdomności zwierząt
Pani A.Gołkowska powiedziała, że zgodnie z przepisami, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy, a rada
gminy ma obowiązek przyjęcia corocznie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania ich bezdomności. Projekt programu został przedstawiony do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz dzierżawcom obwodów łowieckich
działających na terenie gminy Pszczółki. Ich uwagi zostały uwzględnione w niniejszym
dokumencie, w związku z czym przedkłada się go radzie w celu podjęcia uchwały.
Przewodniczący Rady p.R.Klamann zapytał, kogo można powiadomić o znalezieniu
zwierzęta bezdomnego?
Pani Wójt odpowiedziała, że Straż Pożarną, Policję, Urząd Gminy.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej 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 XIX/221/13 została podjęta jednogłośnie.
13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, uchwalonego uchwałą nr
XXXI/283/09 z dnia 12 listopada 2009 r.
Pani A.Gołkowska powiedziała, że zmianę planu podejmuję się w związku z koniecznością uściślenia zapisów oraz parametrów dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej
w obrębie Kolnika, tj. zmniejszenia dopuszczalnej wysokości zabudowy gospodarczej
w strefach ochrony konserwatorskiej oraz odstąpienia od określania kształtu dachu dla
budynków innych niż mieszkalne, ze względu na utrudniony proces inwestycyjny.
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 XIX/222/13 została podjęta jednogłośnie.
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14) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz oraz Pszczółki
Pani Wójt powiedziała, że jesteśmy po spotkaniu z mieszkańcami Ostrowitego oraz
Pszczółek za torami, którzy mają nowe pomysły na zagospodarowanie tego terenu. Plan
zagospodarowania przestrzennego mamy w części Ostrowitego i chcemy „pójść” dalej.
Ogranczamy się do terenu, na którym jest zabudowa. Nie wchodzimy w tereny rolne, bo
jest tam III klasa.
Posiedzeniu opuścił radny Z.Łysik.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy zarządził
głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XIX/223/13 została podjęta jednogłośnie.
15) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pszczółki, dla obszaru działek nr 23/24, 23/25, 23/26 i 23/27
Pani A.Gołkowska powiedziała, że projekt planu został opracowany w oparciu
o uchwałę podjętą w marcu 2011 r. Jego celem jest przeznaczenie prywatnych terenów
inwestycyjnych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, co jest zgodne z polityką
przestrzenną gminy, określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.
Projekt planu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przeszedł pełną
procedurę jego uchwalenia.
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 XIX/224/13 została podjęta jednogłośnie.
16) uchylająca uchwałę nr VII/90/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia
opłaty za partycypację w kosztach utrzymania przystanków autobusowych na terenie
gminy Pszczółki przez przedsiębiorców wykonujących regularny przewóz osób
Pani Wójt zgłosiła autopoprawkę: poprosiła o wykreślenie w §9 ust.9 zapisu „w oparciu
o gminny i powiatowy program gospodarki odpadami” i wpisanie „w oparciu o wojewódzki
plan gospodarowania odpadami”.
Pani A.Gołkowska powiedziała, że jest to uchwała porządkująca. Uchwała nr VII/90/03
została podjęta w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która
już nie obowiązuje. Szczegółowe uregulowania dotyczące zasad korzystania z przystanków autobusowych, w tym opłat, znajdują się w ustawie o publicznym transporcie
zbiorowym. Na jej podstawie w dniu 13 marca 2013 r. Rada Gminy Pszczółki podjęła
uchwałę w sprawie korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy, w
związku z czym koniecznym jest uchylenie poprzedniej.
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 XIX/225/13 została podjęta jednogłośnie.
17) uchylająca uchwałę nr XVI/137/12 z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wykonania
zadania z zakresu właściwości powiatu
Pani A.Gołkowska powiedziała, że jest to również uchwała porządkująca. Wyjaśniła,
że we wrześniu 2012 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na przyjęcie do realizacji zadania
polegającego na remoncie dróg powiatowych i budowie chodnika służących jako objazd
dla budowanego tunelu pod przejazdem kolejowym w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej
oraz przyjęcie dotacji celowej. W tym celu miało być podpisane porozumienia przez Gminę
Pszczółki, Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim i PKP PLK S.A. Ponieważ nie
doszło do podpisania porozumienia koniecznym jest uchylenie uchwały.
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W związku z tym, że nie było pytań do projektu uchwały, 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 XIX/226/13 została podjęta jednogłośnie.
18) w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach
Pani J.Przyłucka powiedziała, że w dniu 6 czerwca 2013 r. do Rady Gminy wpłynęła
skarga nauczycielki Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach na dyrektora tej placówki,
z powodu zmniejszenia od 1 września 2013 r. wymiaru czasu pracy na 17/18. Pani
Sekretarz odczytała jej treść, nie podając danych osobowych Skarżącej. Powiedziała, że
w dniu 12 czerwca 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki
Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki. O dacie i przedmiocie posiedzenia
zarówno Skarżąca, jak i p.Dyrektor zostały skutecznie powiadomione na piśmie.
Członkowie Komisji zapoznali się z treścią skargi i wyjaśnieniami p. Dyrektor. Skarżąca nie
uczestniczyła w posiedzeniu. Komisja przeanalizowała postawione w skardze zarzuty oraz
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa i jednogłośnie postanowiła zarekomendować
Radzie Gminy Pszczółki uznanie skargi jako bezzasadnej.
Pani B.Jaskólska wyjaśniła, że sytuacja wyniknęła z powodu zmniejszonej liczby uczniów
w roku szkolnym 2013/14, przez co zmniejszy się liczba oddziałów, a tym samym liczba
godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Liczbę godzin poszczególnych
przedmiotów określa ramowy plan nauczania i nic nie można tu zmienić. Arkusz organizacji roku szkolnego został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną na
posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2013 r. Dla sześciu nauczycieli „przedmiotowców”
zabraknie godzin na wypełnienie pensum. W związku z tym Pani Dyrektor zwróciła się do
organu prowadzącego z zapytaniem, czy możliwe będzie uzupełnienie przez tych
nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w innych szkołach na terenie
gminy. Ponieważ w pozostałych placówkach jest podobna sytuacja organizacyjnokadrowa, organ prowadzący nie wskazał możliwości uzupełnienia w nich etatów. W
zaistniałej sytuacji Skarżąca, jak i 5 innych nauczycieli, otrzymała pismo ograniczające
zatrudnienie. Nauczycielka przyjęła zaproponowane warunki. W kwestii uzupełnienia
zajęciami w świetlicy Pani Dyrektor wyjaśniła, że obecnie, po zmianie przepisów, każdy
nauczyciel posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć świetlicowych, a nie może zabrać
jednemu nauczycielowi godzin, aby dać drugiemu.
Pani H.Ostrowska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, powiedziała, że w posiedzeniu
Komisji uczestniczyła Pani Wójt, która zapewniła, że jeśli wpłynie propozycja ciekawych
zajęć, angażujących uczniów gimnazjum, to gmina dopuszcza możliwość sfinansowania
realizacji tych godzin. Dodała, że to nie złośliwość Pani Dyrektor, ale sytuacja wymusiła
takie posunięcie.
Przewodniczący Rady powiedział, że polityka kadrowa to kompetencji dyrektora, a nie
organu prowadzącego.
Radny Z.Łysik zapytał, ile lat do emerytury pozostało Skarżącej?
Pani B.Jaskólska powiedziała, że nie wie, jest to kilka lat, ale żeby określić dokładnie
koniecznym byłoby przeliczenie.
Ponieważ do projektu uchwały nie było innych pytań, Przewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw nie było, wstrzymała się 1
osoba (radny K.Sądej). Uchwała nr XIX/227/13 została podjęta.
19 w sprawie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Pruszczu Gd. dotyczącego
przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Pani Wójt powiedziała, że Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu Gd. zwrócił się
z prośbą o przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. Mają one być
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przeznaczone na nagrody dla policjantów, pełniących służbę na terenie gminy Pszczółki,
realizujących zadania w zakresie służby prewencyjnej. Temat jest jeszcze do przemyślenia, nie ma nawet pomysłu co do wysokości kwoty, ale warunkiem przekazania jakichkolwiek środków jest uchwała Rady Gminy.
Radny K.Sądej zapytał, czy w uchwale nie powinien być zapis, iż wysokość kwoty będzie
określona w odrębenej uchwale?
Pani Wójt odpowiedziała, że jeśli będziemy chcieli przekazać jakieś pieniądze, to kwota
znajdzie się w uchwale budżetowej.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, PRZECIW - 1 głos (radny Z.Łysik), wstrzymujących się nie było. Uchwała nr XIX/228/13 została podjęta.
Ad.10 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pszczółkach w 2012 roku
Ad.11 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla gminy Pszczółki
Ad.12 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Pszczółki w 2012 roku
Ad.13 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Pszczółki za rok 2012
Pani B.Nowakowska - Kierownik GOPS w Pszczółkach, przedstawiła prezentację
multimedialną i na jej podstawie omówiła działalność Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej i oceną zasobów, sporządzoną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej, która stanowi podstawę do planowania budżetu na następny rok.
Omówiła także realizację programów profilaktycznych i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Wszystkie dokumenty w wersji papierowej znajdują się w kancelarii
Rady Gminy.
Pytań do omówionych zagadnień nie było.
Ad.14 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok”
Pani E.Grabowska - Inspektor ds. kultury i sportu powiedziała, że sprawozdanie
w wersji papierowej znajduje się w kancelarii Rady Gminy. Program współpracy na 2012 r.
został przyjęty uchwałą Rady Gminy w grudniu 2011 r. W jego ramach przeprowadzono
konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolniku. Udzielono
dotacji w kwocie 309 tys. zł, która została w całości wykorzystana i rozliczona.
Pytań do sprawozdania nie było.
Ad.15 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki za rok 2012
Sprawozdanie w formie prezentacji mulimedialnej przedstawiła p.O.Laskowska - Gł.
Specjalista ds. zarządzania projektami i promocji gminy. Pokazała i omówiła wszyskie
zrealizowane w minionym roku inwestycje, które jednoczęsnie obrazują realizację budżetu
w 2012 r.
Pytań do sprawozdania nie było.
Ad.16 Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami
Pani Wójt przekazała szczegółowe informacje na temat zadań zrealizowanych
w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy. Między innymi powiedziała, że:
1) w dniu 17 maja br. zostały zorganizowane gminne obchody Dnia Dziecka i Dnia Strażaka w Parku Lipowym w Pszczółkach,
2) sołectwa Ulkowy, Żelisławki i Kolnik zorganizowały w swoich miejscowościach Dzień
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Dziecka,
3) w dniu 15 czerwca 2013 r. w Skowarczu odbył się piknik pn. Powitanie Lata, połączony
z obchodami Dnia Matki,
4) mamy dużo wycieczek przybywających do Muzeum Miodu,
5) realizujemy projekt „Pszczołom na ratunek” w ramach konkursu grantowego „Po stronie natury ” organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia oraz Lasy Państwowe,
6) trwa zagospodarowanie nasypu kolejowego na deptak widokowy w Pszczółkach,
7) przygotowywane jest postępowanie na zakup wyposażenia do nowego budynku
biblioteki w Pszczółkach,
8) trwa zagospodarowanie ogrodu przy nowej siedzibie biblioteki,
9) zakończyliśmy zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kolniku,
10) rozpoczął się remont ul.Lipowej i Sportowej w ramach „schetynówki”,
11) została wykonana nawierzchnia ul.Klimatycznej, łączącej Skowarcz i Ostrowite,
12) wczoraj została podpisana umowa na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach, wartość inwestycji to 2,5 mln zł,
13) podpisaliśmy umowę z firmą CLEAN-BUD z Gdyni na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od mieszkańców naszej gminy, trwa wymiana pojemników,
a w Urzędzie - wydawanie numerów kont indywidualnych dla mieszkańców,
14) złożyliśmy projekty, które zostały zaakceptowane do dofinansowania i oczekują na
ocenę formalną:
- miasteczko fitness w Parku Lipowym w Pszczółkach,
- zakątek rekreacji dziecięcej w Parku Lipowym,
- organizacja imprezy Święto Miodu Pszczółkowskiego,
- wykonanie przystanków zdrowia na terenie gminy,
- realizację warsztatów „We wszystkich odcieniach miodu”,
15) odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej
w Żelisławkach - od 1 września będą tam 2 oddziały, a jednego nauczyciela przesunęliśmy
do Szkoły Podstawowej w Pszczółkach,
16) nasza gmina otrzymała nagrody rzeczowe w ramach konkursu „Przyjazna wieś” ekspres do kawy i 4 warniki, które znajdują się w Urzędzie Gminy oraz kuchenkę gazowoelektryczną, kuchenkę mikrofalową i robot wielofunkcyjny, które zostały przekazane do
świetlicy w Kleszczewku,
17) rozpoczęła się realizacja projektu „Metropolitalna Platforma Wymiany Praktyk Samorządowych” realizowanego przez Gdański Obszar Metropolitalny, w którym także bierze
udział gmina Pszczółki. Dodała, że będąc członkiem Zarządu Stowarzyszenia GOM
została włączona do zespołu negocjacyjnego dla nowego programowania funduszy
europejskich w latach 2014-2020.
17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady Gminy.
Pan R.Klamann powiedział, że:
1) uczestniczył we wszystkich posiedzenia Komisji Rady Gminy,
2) w dniu 3 maja br. wziął udział w kocercie z okazji 222 rocznicy uchwalenia konstytucji,
zosrganizowanym w nowym budynku biblioteki w Pszczółkach,
3) w dniu 8 maja 2013 r., wraz z radną H.Grzesiuk, Sołtysem Skowarcza i 2 pracownikami Urzędu Gminy, wziął udział w bezpłatnych warsztatach „Odpady - śmieci czy
surowce”, zorganizowanych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej,
4) w dniu 14 czerwca br. uczestniczył w Turnieju Samorządowców w Parku Lipowym
w Pszczółkach. Zwrócił się do Pani Wójt, która z powodu służbowego wyjazdu nie brała
udziału w rozgrywkach, z prośbą o zakup strojów sportowych z logiem gminy. Dodał, że
przedstawiciele innych gmin bardzo ładnie się prezentowali.
5) do kancelarii Rady Gminy wpłynęło pismo od p.Sławomira Piskorza w sprawie opłaty
adiacenckiej oraz pismo p.K.Sądej w sprawie ponownego wyliczenia kwoty dotacji dla
niepublicznego przedszkola w Pszczółkach. Adresatem obu pism jest Wójt Gminy,
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natomiast zostały także przekazane do wiadomości Radzie Gminy.
18. Wolne wnioski i informacje.
Radny M.Urbanek powiedział, że p.S.Piskorz napisał pismo do Wójta w sprawie
wysokości naliczonej opłaty adiacenckiej. Powiedział, że ten problem zgłaszali także inni
mieszkańcy Różyn twierdząc, że są one zbyt wysokie.
Pani Wójt odpowiedziała, że jest po rozmowie z p.Piskorzem, z którym ustaliła, że zleci
wycenę jego nieruchomości innemu niezależnemu rzeczoznawcy i zobaczymy, jaki będzie
efekt. Poprosiła o wstrzymanie się z wnoszeniem opłat.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że p.Piskorz zarzuca, iż na jego posesji
postawiono studnię i poprowadzono rurę główną, z tego tytułu nie powinien ponosić
innych opłat.
Pani Wójt powiedziała, że wnoszenie opłaty adiacenckiej jest obowiązkiem ustawowym, a
wyceny nieruchomości robione są przez rzeczoznawców z listy Wojewody.
Radny Z.Łysik zapytał, czy mieszkańcy następnych miejscowości też będą uiszczali
opłatę adiacencką?
Pani Wójt odpowiedziała, że w innych miejscowościach jeszcze nie są naliczane, bo nie
jest zakończona budowa kanalizacji sanitarnej.
Radny W.Rek powiedział, że w dniu wczorajszym firma ALTVATER zabrała pojemniki na
odpady komunalne, a nie ma jeszcze nowych.
Pani Wójt powiedziała, że mamy ustalenie z firmą CLEAN-BUD, że mimo, iż umowa
obowiązuje od 1 lipca, to w momencie odbierania pojemników przez firmy, które
dotychczas świadczyły usługi na naszym terenie, jak najszybciej wstawią swoje pojemniki
wraz z workami do segregacji. Jak nas poinformowali, robić to będą od rana do godz.22.
Radny K.Sądej poprosił Przewodniczącego Rady, aby zasięgnąć opinii radcy prawnego, czy
nie zostało złamane prawo w kwestii upublicznienia nazwiska Skarżącej nauczycielki.
Pan J.Guszkowski zapytał, czy na ul.Klimatycznej będzie ograniczenie co do tonażu
poruszających się po niej pojazdów.
Pani Wójt odpowiedziała, że tak, ale po uruchomieniu tunelu w Pszczółkach.
Pan Guszkowski powiedział, że w Skowarczu koniecznym jest utwardzenie ul. Modrzewiowej, bo nie da się po niej przejechać.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o uporządkowanie ścieżki rowerowej, ponieważ
zarasta chwastami.
Pani Wójt odpowiedziała, że wyśle tam pracowników gospodarczych.
19. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji Rady
Gmin i zamknął obrady słowami: ”Zamykam obrady XIX sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz. 18:30
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Roman Klamann
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