PROTOKÓŁ Nr XXIII/13
XXIII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 6 listopada 2013 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach

XXIII 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 protokołów XIX, XX, XI i XXII sesji,
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Pszczółki w roku szkolnym 2012/2013 - referuje p.J.Przyłucka - Sekretarz Gminy.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 r. - referuje p.J.Żbikowska,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2013-2022 referuje p.J.Żbikowska,
3) w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 r. - referuje p.H.Kowalska,
4) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na
2014 r. - referuje p.H.Kowalska,
5) w sprawie taryf za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych - referuje p.A.Staszenko,
6) zmieniająca uchwałę nr XVIII/202/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi - referuje
p.A.Gołkowska,
7) w sprawie Programu współpracy gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2016 referuje p.E.Grabowska,
8) w sprawie projektu planu aglomeracji Pszczółki - referuje p.A.Staszenko,
9) w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej - referuje p.A.Gołkowska,
10) w sprawie dzierżawy działki nr 216/1 w Skowarczu - referuje p.R.Kroplewska,
11) w sprawie umowy na umieszczenie reklamy w Pszczółkach - referuje p.R.Kroplewska,
12) w sprawie umowy na umieszczenie reklamy w Różynach - referuje p.R.Kroplewska,
13) w sprawie umowy najmu garażu w Kolniku - referuje p.R.Kroplewska,
14) w sprawie sprzedaży działki nr 76/8 w Pszczółkach - referuje p.R.Kroplewska,
15) w sprawie sprzedaży działki nr 189/9 w Skowarczu - referuje p.R.Kroplewska,
16) w sprawie sprzedaży działki nr 659/2 w Pszczółkach - referuje p.R.Kroplewska,
17) w sprawie sprzedaży działki nr 65/2 w Skowarczu - referuje p.R.Kroplewska,
1

18) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kleszczewko - działka nr 58 - referuje
p.A.Gołkowska,
19) w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (prywatna działka nr 23/24) - referuje
p.A.Gołkowska.
4. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2012 r. - przedstawia D.Gromadzka
- Kierownika USC i obsługa Rady Gminy.
5. Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXIII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami:
„Otwieram XXIII sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitał radnych, Panią Wójt, Zastępcę
Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika, Sołtysów i pracowników Urzędu Gminy.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził obecność 13
radnych, 2 radnych nieobecnych - A.Marszałkowski, J.Juchniewicz - lista obecności w załączeniu. Powiedział, że sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał.
W sesji uczestniczyło także 5 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. Zapytał, czy są uwagi do
zaproponowanego porządku sesji? Ponieważ żadnych uwag nie zgłoszono, zarządził
głosowanie. Obecnych 13 radnych, wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołów XIX, XX, XI i XXII sesji,
Przewodniczący Rady R.Klamann powiedział, że protokoły XIX, XX, XI i XXII sesji
były wyłożone do wglądu w kancelarii Rady Gminy i radni nie wnieśli do nich żadnych
uwag ani poprawek, w związku z czym zostają zatwierdzone przy braku sprzeciwu.
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów
Żadnych nie zgłoszono.
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Nie było.
Ad.2 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Pszczółki w roku
szkolnym 2012/2013
Zagadnienie omówiła p.J.Przyłucka - Sekretarz Gminy. Powiedziała, że obowiązek
sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika
z ustawy o systemie oświaty. Szczegółowo omówiła organizację szkół i przedszkola,
warunki ich działania, przeprowadzone remonty i naprawy, zatrudnioną kadrę, wyniki
nauczania i osiągnięcia uczniów oraz udzielone stypendia. Przedstawiła również realizację dowożenia uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych, dofinansowanie
kształcenia młodocianych pracowników oraz informację o dotacjach. Informacja na piśmie
znajduje się w kancelarii Rady Gminy.
Pytań do przedstawionego zagadnienia nie było.
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Na sesję przybyli radni A.Marszałkowski i J.Juchniewicz.
Ad.3 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2013 rok
Pani J.Żbikowska wyjaśniła, że projekt uchwały obejmuje zmiany w budżecie, w zakresie dochodów i wydatków. Szczegółowo omówiła każdą z pozycji, która uległa zmianie.
Powiedziała, że plan przychodów i rozchodów nie zmienił się.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady R.Klamann
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr XXIII/240/13 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 zmiany w zakresie przedsięwzięć. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia: utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz zakup mieszanki do uszarstniania dróg w okresie
zimy.
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 XXIII/241/13 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 r.
Pani H.Kowalska - Inspektor ds. wymiaru podatków, powiedziała, że stawki podatku
zostały omówione i przeanalizowane podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady
Gminy. Po ustaleniu ich wysokości zostały wpisane do projektu uchwały, który otrzymali
radni. Kolejno odczytała stawki podatku, a Przewodniczący Rady pytał, czy są propozycje
ich zmiany?
Nikt nie zgłosił propozycji zmiany stawek.
Pani H.Kowalska dodała, że w zorem lat ubiegłych proponuje się zwolnienie z podatku

od nieruchomości budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności
szewskiej oraz budynki przeznaczone pod działalność sportową, kulturalną,
przeciwpożarową, związane z gospodarką wodno-ściekową, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz w zakresie pomocy społecznej, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
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 XXIII/242/13 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na
2014 r.
Pani H.Kowalska powiedziała, że średnia cena skupu żyta, podawana przez Prezesa
GUS, stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy, na kolejny rok.
Zgodnie z przepisami, Rada Gminy może tę cenę obniżyć. Cena podana przez Prezesa
GUS wynosi 69,28 zł za 1q, natomiast radni podczas wspólnego posiedzenia Komisji
ustalili, że zostanie ona obniżona do 50,00 zł.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są nowe propozycje. Ponieważ żadnych nie
zgłoszono, zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 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 XXIII/243/13 została podjęta jednogłośnie.
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5) w sprawie taryf za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń wodociągowych
Projekt uchwały omówiła p.A.Gołkowska - Zastępca Wójta. Powiedziała, że w celu
pokrycia wszystkich kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie wodociągów, Pani
Wójt proponuje stawkę 4,28 zł netto za 1 m3 wody (dotychczasowa to 2,58 zł netto/ 2,79 zł
brutto). Po analizie, podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy, radni zaproponowali stawkę 2,70 zł netto za 1 m3 wody. W przypadku ceny ścieków, aby pokryć
koszty budowy kanalizacji sanitarnej, odbioru ścieków i ich oczyszczania, Pani Wójt
przedłożyła propozycję ceny 18,09 zł netto za 1 m3 ścieków (obecnie 3,70 zł netto/ 4,00 zł
brutto). Radni zaproponowali stawkę 3,95 zł netto za 1 m3 ścieków, a w przypadku
ścieków dowożonych - stawkę 3,50 zł netto (obecnie 3,20 zł netto).
Radny M.Urbanek powiedział, że stawki za wodę i ścieki rosną, a dochody w gospodarstwach domowych nie zwiększają się. Aby zachęcić mieszkańców do podłączania się do
kanalizacji sanitarnej proponuje przyjęcie stawki 3,90 zł netto za 1 m3 ścieków.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne propozycje?
Ponieważ żadnych nie zgłoszono, zarządził głosowanie: ZA stawką 3,90 zł netto - 1 osoba.
Propozycję stawki 3,90 zł odrzucono.
W związku z tym, że do projektu uchwały nie było innych uwag, ani pytań,
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy
skład Rady - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, wstrzymała się 1 osoba
(radny M.Urbanek), głosów przeciw - nie było. Uchwała nr XXIII/244/13 została podjęta.
6) zmieniająca uchwałę nr XVIII/202/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pani Wójt powiedziała, że z analizy kosztów wywozu odpadów komunalnych wynika,
że moglibyśmy obniżyć stawki miesięczne za odpady segregowane o 2 zł, i tak od 1
stycznia 2014 r. gospodarstwa 1-2 osobowe płaciłyby miesięcznie 25 zł, natomiast liczące
3 i więcej osób - 40 zł. Mamy listę osób, które nie płacą i wysyłamy do nich upomnienia lub
udaje się pracownik. W każdej miejscowości były spotkania dotyczące omówienia
funcjonowania systemu na terenie gminy, podczas których zapewnialiśmy mieszkańców,
że będziemy monitorować koszty i jeśli tylko będzie to możliwe, obniżymy wysokość
opłaty.
Pani B.Rota - Sołtys Różyn, powiedziała, że 2,00 zł miesięcznie to żaden wydatek dla
rodziny, więc może lepiej byłoby utrzymać dotychczasowe stawki i zorganizować dodatkową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
Przewodniczący Rady powiedział, że to krótki okres, może poczekać jeszcze pół roku
i wówczas zrobić dokładną analizę kosztów, zwłaszcza, że mieszkańcy przyzwyczaili się
do obowiązujących stawek.
Radna J.Jakowska powiedziała, że podczas zebrań wiejskich była informacja, iż po przeliczeniu kosztów, jeśli będzie taka możliwość, obniżymy stawki, dlatego popiera propozycję
Pani Wójt.
Radny W.Rek zapytał, co będzie, jeśli wpłaty mieszkańców ulegną obniżeniu i w budżecie
zabraknie środków?
Pani Wójt powiedziała, że jest to nowy system, który musi funkcjonować. Mamy wyliczenia
ile środków wpłynęło od mieszkańców i ile my wydaliśmy. Opłata za wywóz śmieci dotyczy
wszystkich mieszkańców, natomiast zbiórka odpadów wielkogabarytowych - tylko
niektórych. Stwierdziła, że powinniśmy zachęcać i motywować mieszkańców do segregacji
odpadów oraz dbania o środowisko. Przekonają się, że nie chcemy zarabiać na
gospodarce odpadami, ale uczciwie podchodzimy do sprawy.
Pani E.Nizińska - Sołtys Pszczółek, zapytała, jaki procent ludzi w naszej gminie nie płaci
za śmieci?
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Pani Wójt odpowiedziała, że ok. 18%, ale w tym są ci, którzy czekają na decyzję
wymiarową, jak za wodę i ścieki. Pełniejszy obraz będziemy mieli w grudniu, kiedy
mieszkańcy będą regulować wszystkie należności
Radny J.Juchniewicz powiedział, że popiera propozycję obniżenia stawek, bo będzie to
także informacja dla firm odbierających odpady, że warto być konkurencyjnym.
Radny Z.Łysik zaproponował, aby poczekać do grudnia i wtedy podjąć decyzję.
Pani Wójt odpowiedziała, że w listopadzie musimy przedstawić projekt budżetu na przyszły
rok i ta pozycja musi być w nim ujęta.
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 radny (R.Klamann), osób
wstrzymujących się nie było. Uchwała nr XXIII/245/13 została podjęta.
7) w sprawie Programu współpracy gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2016
Pani E.Grabowska - Inspektor ds. kultury i sportu, powiedziała, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi został opracowany na 3 lata i jego projekt był
konsultowany z tymi podmiotami. Do dokumentu nie wniesiono żadnych uwag ani
wniosków.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady R.Klamann
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr XXIII/246/13 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie projektu planu aglomeracji Pszczółki
Pani Wójt wyjaśniła, że złożyliśmy do Sejmiku Województwa wniosek w sprawie
zmiany granic aglomeracji Pszczółki, polegającej na ujęciu w nim miejscowości Żelisławki
oraz oczyszczalni ścieków w Różynach. Nowy projekt planu aglomeracji spełnia wszystkie
wymagania wynikające z przepisów i w dalszej kolejności podlega uzgodnieniom, m.in.
przez Radę Gminy. W związku z tym został przygotowany projekt uchwały w sprawie
pozytywnego zaopiniowania wymienionego dokumentu.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady R.Klamann
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr XXIII/247/13 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej
Pani Wójt wyjaśniła, że uchwała dotyczy przystąpienia do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej w grupie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, ze środków
z Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska. Jeśli nie uda się pozyskać środków,
nie będzie on realizowany.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady R.Klamann
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr XXIII/248/13 została podjęta jednogłośnie.
10) w sprawie dzierżawy działki nr 216/1 w Skowarczu
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że działka znajduje się przy zjeździe z ul.Gdańskiej na
ul.Rzemieślniczą i od drogi gminnej dzieli ją rów. Właściciel sąsiedniej nieruchomości
mości, który dotychczas dzierżawił ją na cele rolnicze, zwrócił się z wnioskiem o zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy. Zgodnie z przepisami, kiedy po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejną umowę dotyczącą tej samej nieruchomości,
jest wymagana zgoda rady gminy.
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Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady R.Klamann
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr XXIII/249/13 została podjęta jednogłośnie.
11) w sprawie umowy na umieszczenie reklamy w Pszczółkach
Pani A.Gołkowska zgłosiła autopoprawkę - poprosiła o dopisanie na końcu zdania
w § 1: „na czas oznaczony do 3 lat”. Powiedziała, że działka, o której mowa w uchwale,
znajduje się przy ul.Tczewskiej, w sąsiedztwie wjazdu na teren dawnego SKR.
Radna H.Grzesiuk zapytała o wysokość opłaty za umieszczenie reklamy.
Pani Wójt odpowiedziała, że jest to ok. 200 zł miesięcznie.
Przewodniczący Rady zapytał, czy dzierżawa dotyczy całej działki, czy tylko jej części?
Pani Wójt odpowiedziała, że pokazujemy całą działkę, ale dotyczy to części pod reklamą,
co reguluje umowa zawarta z właścicielem reklamy.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było. Uchwała nr XXIII/250/13 została podjęta jednogłośnie.
12) w sprawie umowy na umieszczenie reklamy w Różynach
Pani A.Gołkowska zgłosiła autopoprawkę - jak w przypadku poprzedniego projektu,
poprosiła o dopisanie na końcu zdania w § 1: „na czas oznaczony do 3 lat”. Wyjaśniła, że
działka nr 95/27 to teren, na którym znajduje się świetlica wiejska i kompleks boisk
w Różynach.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady R.Klamann
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr XXIII/251/13 została podjęta jednogłośnie.
13) w sprawie umowy najmu garażu w Kolniku
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że chodzi o garaż na terenie szkolnym, dzierżawiony
przez rodzinę mieszkającą w budynku szkoły.
Pani Wójt dodała, że w części użytkujemy go jako magazyn, a część służy jako garaż.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady R.Klamann
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr XXIII/252/13 została podjęta jednogłośnie.
14) w sprawie sprzedaży działki nr 76/8 w Pszczółkach
Pani A.Gołkowska zgłosiła autopoprawkę - poprosiła o wykreślenie w § 2 słowa
„nowego”. Wyjaśniła, że chodzi o działkę położoną w terenie zwartej zabudowy
mieszkaniowej, w rejonie ulic A.Mickiewicza i J.Brzechwy. Dotychczas była dzierżawiona,
a obecnie proponuje się przeznaczyć ją do sprzedaży.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady R.Klamann
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr XXIII/253/13 została podjęta jednogłośnie.
15) w sprawie sprzedaży działki nr 189/9 w Skowarczu
Pani A.Gołkowska zgłosiła autopoprawkę - poprosiła o wykreślenie w § 2 słowa
„nowego”. Wyjaśniła, że chodzi o działkę o powierzchni 1576 m2, dotychczas dzierżawioną jako ogródki przydomowe przez mieszkańców budynku przy ul.Żuławskiej 6.
Przewodniczący Rady zapytał, czy mieszkańcy nie wnoszą sprzeciwu w tej kwestii?
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Pani Wójt odpowiedziała, że wiedzą o tym, część działek jest użytkowana, a część leży
odłogiem. Przetarg jest nieograniczony i wszyscy mogą wziąć w nim udział.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było. Uchwała nr XXIII/254/13 została podjęta jednogłośnie.
16) w sprawie sprzedaży działki nr 659/2 w Pszczółkach
Pani A.Gołkowska zgłosiła autopoprawkę - poprosiła o wykreślenie w § 2 słowa
„nowego”. Wyjaśniła, że chodzi o działkę, na której znajduje się cukiernia „Jędruś”. Jej
właściciel mial pozwolenie na budowę i budował ten obiekt, a obecnie wystąpił o sprzedaż. Zgodnie z orzecznictwem przysługuje ma prawo pierwokupu.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady R.Klamann
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr XXIII/255/13 została podjęta jednogłośnie.
17) w sprawie sprzedaży działki nr 65/2 w Skowarczu
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że chodzi o sprzedaż części działki znajdującej się przy
ul.Łąkowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady R.Klamann
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr XXIII/256/13 została podjęta jednogłośnie.
18) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kleszczewko - działka nr 58
Pani Wójt wyjaśniła, że jest to tekst jednolity uchwały podjętej w grudniu 2012 r.,
zmienionej w styczniu 2013 r., do której obecnie został dołączony załącznik graficzny.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady R.Klamann
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr XXIII/257/13 została podjęta jednogłośnie.
19) w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (prywatna działka nr 23/24)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że właściciele prywatnej drogi w Pszczółkach zwrócili
się z prośbą o nadanie jej nazwy proponując „ul.Nektarowa”. Droga jest prostopadłą do ul.
Św.Ambrożego i równoległą do ul.Wielokwiatowej.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady R.Klamann
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, wstrzymała się 1 osoba (radny Z.Łysik),
głosów przeciw nie było. Uchwała nr XXIII/258/13 została podjęta.
Ad.4 Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2012 r.
Pani D.Gromadzka odczytała treść informacji o oświadczeniach majątkowych za
2012 r., złożonych przez pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz radnych Rady Gminy Pszczółki. Wszyscy złożyli je w ustwowym terminie,
a przeprowadzona analiza nie wykazała jakichkolwiek nieprawidłowości.
Pani Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy złożyli swoje oświadczenia majątkowe
u Wojewody Pomorskiego w ustawowym terminie. Analiza dokumentów także nie wykazała nieprawidłowości.
Wszystkie oświadczenia majątkowe wraz z kopiami PIT zostały przesłane do odpowiednich Urzędów Skarbowych, natomiast ich kopie - opublikowane w BIP.
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Ad.5 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) została podpisana umowa na miasteczko fitness w Parku Lipowym w Pszczółkach oraz
na wykonanie przystanków zdrowia na terenie gminy,
2) podpisano umowę o dofinansowanie zakupu fontanny do zbiornika wodnego w Kolniku
za kwotę 3.000,00 zł, w ramach nagrody dla tej miejscowości w konkursie „Piękna wieś”,
3) zgłoszono projekt „Zagospodarowanie Parku Lipowego w Pszczółkach” do konkursu
„Przyjazna wieś” oraz „Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego”,
4) rozpoczęła się realizacja projektu „Metropolitalna Platforma Wymiany Praktyk Samorządowych”, realizowanego przez Gdański Obszar Metropolitalny, w którym bierze udział
nasza gmina,
5) złożyliśmy projekty na:
- zakątek rekreacji dziecięcej w Parku Lipowym - został on zaakceptowany do dofinansowania, trwa ocena formalna,
- warsztaty w bibliotece w Pszczółkach - „We wszystkich odcieniach miodu”,
- zajęcia prozdrowotne „Pszczółki w drodze po zdrowie” - wniosek złożony przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach
- warsztaty „Pszczółki nieznane - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych do promocji walorów lokalnych” - wniosek także złożony przez Bibliotekę,
6) w bieżącym roku nie będziemy realizować inwesycji pn. modernizacja drogi transportu
rolnego - ul.Leszczynowej w Kolniku, ponieważ w pierwszym postępowaniu nie wpłynęła
żadna oferta, natomiast w drugim wpłynęły 3 oferty, ale zaoferowane ceny znacznie
przewyższają środki, które przeznaczyliśmy na to zadanie,
7) trwa modernizacja hydroforni w Żelisławkach,
8) zbliżamy się do zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku
i Żelisławkach oraz II etapu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach.
Ad. 6 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 w uroczystości z okazji Dnia Edukacji w Publ. Gimnazjum w Pszczółkach,
2) w dniu 16 października br. brał udział w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa, zorganizowanej z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gd.,
3) w dniu 23 października uczestniczył w objeździe dróg powiatowych, wyremontowanych
w 2013 r., w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. schetynówki,
4) wpłynęła skarga od rodziców dzieci uczęszczających do „O” w Szkole Podstawowej
w Pszczółkach, jednak zgodnie z kompetencją została ona przekazana do Pani Wójt.
Dotyczyła nieprzychylnie odebranej przez rodziców prośby nauczycieli o przyniesienie dla
swoich pociech środków czystości - mydełek i ręczników jednorazowych, aby każde
dziecko korzystało ze swoich.
Ad.7 Wolne wnioski i informacje.
1) Pani Wójt zaprosiła obecnych na uroczystą Mszę św. z okazji Święta Niepodległości,
w dniu 10 listopada br. o godz.11:30 w kościele parafialnym w Pszczółkach, uświetnioną
śpiewem chórów i inscenizacją patriotyczną młodzieży gimnazjum.
2) Radny W.Rek zapytał, dlaczego mieszkańcy Rębielcza muszą ponosić koszty przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej?
Radna J.Jakowska powiedziała, że mieszkańcy innych miejscowości także płacili.
Pani Wójt wyjaśniła, że wcześniej funkcjonował inny system - z właścicielami posesji
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mieliśmy podpisane umowy i Wykonawca, budując kanalizację, jednocześnie wykonywał
przyłącza, za co płaciła gmina, natomiast mieszkańcy dokonywali wpłat na konto Urzędu
Gminy. Odstąpiliśmy od takiego rozwiązania, ponieważ był to duży wysiłek finansowy dla
gminy, na który obecnie nas nie stać.
3) Pani E.Nizińska - Sołtys Pszczółek, zapytała, kto odpowiada za brak porządku (śmieci)
przy budynku poczty i apteki?
Pani Wójt odpowiedziała, że te obiekty mają właścicieli, którym można zwrócić uwagę.
4) Pani B.Rota - Sołtys Różyn, zapytała, czy jest szansa, aby jeszcze w tym roku wyrównać ul.Sadową w Różynach?
Pani Wójt odpowiedziała, że musi zobaczyć w jakim stanie jest ta droga.
5) Radny B.Misiak zapytał, w jakim celu została wysypana wywrotka ziemi (gliny) przy
boisku ORLIK w Różynach?
Pani Wójt odpowiedziała, że nic o tym nie wie.
8. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji Rady
Gminy i zamknął obrady słowami: ”Zamykam obrady XXIII sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.16:40
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Roman Klamann
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