PROTOKÓŁ Nr XXVI/14
XXVI sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 19 marca 2014 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
XXVI 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. Protokółowała: 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 XXIV i XXV sesji,
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 r. - referuje p.J.Żbikowska - Skarbnik
Gminy,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2014-2022 referuje p.J.Żbikowska,
3) w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2015 - referuje p.J.Żbikowska,
4) w sprawie przystąpienia Gminy Pszczółki do Stowarzyszenia Żuławy - referuje
p.A.Gołkowska - Zastępca Wójta,
5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z zarządcami dróg publicznych
w sprawie wykonywania zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi na drogach publicznych w granicach administracyjnych Gminy Pszczółki referuje p.O.Laskowska,
6) w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania
bezdomności zwierząt - referuje p.A.Gołkowska,
7) zmieniająca uchwałę nr XI/102/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami - referuje p.A.Gołkowska,
8) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Pszczółkach referuje p.A.Gołkowska,
9) w sprawie dzierżawy działki nr 265/4 w Pszczółkach - referuje p.A.Gołkowska,
10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrębu geodezyjnego Ulkowy - referuje p.A.Gołkowska,
11) uchylająca uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Różyny - referuje p.A.Gołkowska,
12) uchylająca uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kolnik - referuje
p.A.Gołkowska,
13) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 266/1) - referuje
p.A.Gołkowska,
14) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatne działki nr 223/5 i 223/8) - referuje
p.A.Gołkowska.
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3. Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXVI sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami:
„Otwieram XXVI sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitał radnych, Panią Wójt, Zastępcę
Wójta, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, Sołtysów, pracowników Urzędu Gminy oraz
mieszkańców.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził obecność 15
radnych (wszyscy obecni) - lista obecności w załączeniu. Powiedział, że sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał.
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, które otrzymali wszyscy radni. Zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego porządku sesji? Ponieważ żadnych uwag nie zgłoszono, zarządził głosowanie.
Obecnych 15 radnych, wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołów XXIV i XXV sesji,
Przewodniczący Rady R.Klamann powiedział, że protokoły XXIV i XXV 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
Radny M.Urbanek powiedział, że na stronie internetowej Urzędu Gminy znajdują się
informacje o wynikach badań jakości wody na terenie naszej gminy za 2013 r. Na osiedlu
przy ul.Łąkowej w Różynach stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia Na
początku roku mieszkańcy tego osiedla zauważyli, że zmieniła się i poprawiła jakość wody.
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Pani Wójt odpowiedziała, że ocena jakości wody to uśrednione dane z całego roku.
Osiedle przy ul.Łąkowej zostało podłączone do wodociągu w Różynach, stąd jego mieszkańcy zauważyli zmianę jakości wody.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok
Pani J.Żbikowska wyjaśniła, że projekt uchwały obejmuje zmiany w budżecie, w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów. Szczegółowo omówiła każdą z pozycji, która
uległa zmianie, co zostało opisane w uzasadnieniu do uchwały. Dodała, że w związku
z ustaleniem faktycznej kwoty wolnych środków za 2013 r. w wysokości wyższej niż
planowano, jest możliwość wprowadzenia różnicy w wysokości 969.644 zł.
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, głosów przeciw nie było, wstrzymała się 1
osoba (radny K.Sądej). Uchwała nr XXVI/275/14 została podjęta.
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2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20142022
Projekt uchwały szczegółowo omówiła p.J.Żbikowska. Powiedziała, że zmiana WPF
jest konieczna ze względu na wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć oraz wyniku
budżetu na 2014 r. W stosunku do prognozy nieznacznie poprawiły się wskaźniki spłaty
zobowiązań. Doszły nowe zadania wyszczególnione w załącznikach. Szczegółowy opis
wartości przyjętych w WPF znajduje się w objaśnieniach.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady 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 XXVI/276/14 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2015
Pani J.Żbikowska powiedziała, że o wydzieleniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki rozstrzyga Rada Gminy. Do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy zobowiązana jest podjąć uchwałę, w której wyraża lub nie wyraża
zgody na wyodrębnienie tych środków.
Pani Wójt dodała, że od jutra zmieniają się przepisy i raz podjęta uchwała w sprawie
funduszu sołeckiego będzie obowiązywała do odwołania. Pod rządami nowej ustawy
podejmiemy uchwałę w przyszłym roku.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady 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 XXVI/277/14 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie przystąpienia Gminy Pszczółki do Stowarzyszenia Żuławy
Pani Wójt wyjaśniła, że Stowarzyszenie Żuławy zostało zarejestrowane w 2002 r.
i jego celem jest wszechstronny rozwój obszaru Żuław delty Wisły. Są programy ukierunkowane na Żuławy, a my znajdujemy się w ich obszarze, stąd zasadne jest przyłączenie
się do Stowarzyszenia, by móc z nich skorzystać. Dodała, że siedziba znajduje się
w Nowym Dworze Gdańskim.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady 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 XXVI/278/14 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z zarządcami dróg publicznych
w sprawie wykonywania zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi na drogach publicznych w granicach administracyjnych Gminy Pszczółki.
Pani p.O.Laskowska wyjaśniła, że obowiązkiem gminy jest administrowanie przystankami zlokalizowanymi na drogach publicznych w jej granicach administracyjnych. Aby
uregulować tę kwestię na terenie naszej gminy konieczne jest zawarcie porozumienia ze
Starostem Powiatowym oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, co umożliwi
niniejsza uchwała.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady 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 XXVI/279/14 została podjęta.
6) w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania
bezdomności zwierząt
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich
wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z przepisami Rada Gminy ma
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obowiązek corocznego przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt. Przygotowany projekt programu został przedstawiony do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz dzierżawcom obwodów
łowieckich.
Radny Z.Łysik zapytał, jak należy zachować się w sytuacji znalezienia martwego dzika?
Pani A.Gołkowska odpowiedziała, że wszystko zależy od miejsca znalezienia zwierzęcia.
Pani Wójt powiedziała, że najprościej przekazać informację do Urzędu Gminy lub
bezpośrednio do Wójta. Można też przedzwonić do Straży Pożarnej lub do Policji.
Radna H.Grzesiuk zapytała, ile płacimy za pobyt zwierzęcia w schronisku?
Pani Wójt odpowiedziała, że ok. 250 zł za dobę, minimum za 7 dni i do tego mogą dojść
koszty leczenia.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady 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 XXVI/280/14 została podjęta jednogłośnie.
7) zmieniająca uchwałę nr XI/102/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
Pani Wójt wniosła autopoprawkę polegającą na wpisaniu w §3, iż „uchwała wchodzi
w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego”.
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że zmiana uchwały polega na wykreśleniu z gminnej
ewidencji zabytków budynku mieszkalnego położonego w Skowarczu przy ul. Spacerowej
9, na wniosek jego właściciela. Budynek nie jest zamieszkały, a jego zły stan techniczny
powoduje, że grozi zawaleniem. Otrzymaliśmy zgodę Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wyłączenie tego budynku z wojewódzkiej ewidencji zabytków
i pozytywną opinię w sprawie wyłączenia go z gminnej ewidencji zabytków.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady 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 XXVI/281/14 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Pszczółkach
Pani Wójt wyjaśniła, że podjęta w marcu 2012 r. uchwała dotyczyła zgody na nabycie
części działki nr 453/3 położonej przy dworcu PKP w Pszczółkach. W grudniu 2012 r.
została ona podzielona na działki 453/11 i 453/12, stąd konieczność podjęcia nowej
uchwały. Jest to teren komunikacyjny - ul. Dworcowa oraz droga do dawnego zakładu
taboru kolejowego. Chcemy ubiegać się o dofinansowanie na wykonanie węzła komunikacyjnego, co rozwiązałoby nam problem braku parkingu.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady 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 XXVI/282/14 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie dzierżawy działki nr 265/4 w Pszczółkach
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że chodzi o działkę o powierzchni 4,5 ha, sąsiadującą
z oczyszczalnią ścieków w Pszczółkach.
Pani Wójt powiedziała, że analizując studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania naszej gminy ustaliliśmy, iż dopuścimy możliwość lokalizacji paneli fotowoltaicznych, ponieważ gmina powinna mieć odnawialne źródła energii. Miejsce koło oczyszczalni ścieków jest idealne, a dziś dzierżawimy ten teren rolnikom. Pani Wójt poprosiła,
aby zastanowić się nad wysokością opłaty za dzierżawę, ponieważ tę informację musimy
podać w postępowaniu przetargowym.
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Radny W.Rek zapytał, czy firma nie mogłaby zrefundować nam części kosztów
oświetlenia?
Pani Wójt odpowiedziała, że firma nie dysponuje energią, tylko odsprzedaja ją dalej.
Radny M.Urbanek zapytał, czy znamy opinię mieszkańców na temat fotowoltaiki?
Pani Wójt odpowiedziała, że według naszej wiedzy mieszkańcy są za, natomiast sprzeciwiają się lokalizacji na terenie gminy elektrowni wiatrowych. Powiedziała, że jest firma
zainteresowana terenem zalewowym w Różynach, na którym nic nie można robić.
Radny K.Sądej powiedział, że sceptycznie podchodzi do tego tematu.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady 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 XXVI/283/14 została podjęta.
10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrębu geodezyjnego Ulkowy
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że chodzi o teren w centrum wsi, gdzie nie ma aktualnego planu zagospodarowania.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, 1 osoba - przeciw (radny Z.Łysik), osób wstrzymujących się nie było. Uchwała nr XXVI/284/14 została podjęta.
Posiedzenie opuścił radny A.Marszałkowski.
11) uchylająca uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Różyny,
12) uchylająca uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kolnik
Pani Wójt wyjaśniła, że przedkładamy dwa projekty o uchyleniu uchwał w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania Różyn i Kolnika. Dotyczyły one zmiany wysokości budowanych obiektów oraz zakazu lokalizacji masztów
telefonii komórkowej. W związku z tym, że odstępujemy od wprowadzenia tych zmian,
zasadne jest uchylenie podjętych w tej sprawie uchwał.
Ponieważ do projektów uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania nad pierwszym projektem uchwały: ZA - 14 radnych, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr XXVI/285/14 została podjęta jednogłośnie.
Wynik głosowania nad drugim projektem uchwały: ZA - 14 radnych, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr XXVI/286/14 została podjęta jednogłośnie.
Na posiedzenie wrócił radny A.Marszałkowski.
13) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 266/1)
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że właściciele prywatnej drogi w Skowarczu, zlokalizowanej między ul.Cisową i Cyprysową, z początkiem od ul.Modrzewiowej, złożyli wniosek
o nadanie jej nazwy „ul.Sosnowa”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady 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
XXVI/287/14 została podjęta jednogłośnie.
Posiedzenie opuściła radna H.Ostrowska.
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14) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatne działki nr 223/5 i 223/8)
Pani A.Gołkowska powiedziała, że właściciel działek przeznaczonych pod drogę
wewnętrzną, zwrócił się z wnioskim nadanie nazwy „Stare Wierzby”. Lokalizacja drogi
przedstawiona jest na załączniku do uchwały.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady 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 XXVI/288/14 została podjęta jednogłośnie.
Na posiedzenie wróciła radna H.Ostrowska.
Ad.3 Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami
Pani Wójt przekazała informacje na temat zadań zrealizowanych w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy. Między innymi powiedziała, że:
1) w dniu 22 lutego br. odbyło się I Pszczółkowskie Forum Pszczelarskie,
2) jesteśmy po przetargach na wykonanie następujących projektów:
- miasteczko fitness w Parku Lipowym w Pszczółkach,
- wykonanie przystanków zdrowia na terenie gminy Pszczółki,
- zakątek rekreacji dziecięcej w Parku Lipowym w Pszczółkach,
- budowę oświetlenia w Skowarczu - ul. Jaśminowa, Modrzewiowa i Cyprysowa,
3) przygotowujemy postępowanie przetargowe na przebudowę ul.Leszczynowej w Kolniku,
4) wykonaliśmy modernizację hydroforni w Żelisławkach i zakupiliśmy pompę głębinową
na ujęciu wody w tej miejscowości,
5) trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Ulkowych,
6) do końca maja br. zamierzamy zakupić wyposażenie do nowego budynku biblioteki
w Pszczółkach,
7) złożyliśmy dokumentację na realizację projektów:
- „Pszczółki w drodze po zdrowie”,
- „Pszczółki nieznane - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych
do promocji walorów lokalnych”,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach - ul.M.Rataja, J.Piłsudskiego, Jarzębinowa i Brzozowa oraz wodociągu w Ostrowitem.
Pani Wójt poprosiła radnych o zajęcie stanowiska w następujacych sprawach:
- ustalenia kwoty wyjściowej do przetargu na dzierżawę terenu pod panele fotowoltaiczne,
- ogrzewania gazowego w Szkole Podstawowej w Pszczółkach.
Zapytała, czy biorąc pod uwagę obecną sytuację na świecie i zagrożenie w płynności
dostaw gazu, zasadne jest zlecanie wykonania dokumentacji projektowej na ogrzewanie
gazowe? Mamy zmodernizowaną kotłownię w szkole, a koszt ogrzewania gazem jest
prównywalny z ogrzewaniem miałowym. Powiedziała, że myślimy o pompach ciepła, ale
ich koszt jest ogromny.
Przewodniczący Rady R.Klamann powiedział, że pomysł ogrzewania gazowego powstał,
aby ochronić nową elewację szkoły. Powiedział, że jego zdaniem, nie ma czego się
obawiać i jest za przystąpieniem do sporządzenia dokumentacji projektowej.
Radna J.Jakowska zapytała ile czasu jest ważna dokumentacja projektowa?
Pani Wójt odpowiedziała, że 3 lata.
Radny J.Juchniewicz powiedział, że jest za przesunięciem w czasie wykonania dokumentacji.
Radny W.Rek zaproponował, aby pomyśleć o innym źródle ogrzewania.
Przewodniczący Rady p.R.Klamann zaproponował, aby wypowiedzieć się w głosowaniu
i zapytał, kto jest za przystąpieniem do wykonania dokumentacji projektowej?
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Obecnych 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych.
Większością głosów radni opowiedzieli się za przystąpieniem do sporządzenia dokumentacji projektowej na wykonanie ogrzewania gazowego w Szkole Podst. w Pszczółkach.
Pani Wójt zapytała o kwotę wyjściową do przetargu na dzierżawę działki.
Przewodniczący Rady poprosił, aby ten temat odłożyć na posiedzenie Komisji Gospodarczej, które odbędzie się w najbliższą środę.
Radni wyrazili na to zgodę.
Ad.4 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Gminy.
Pan R.Klamann powiedział, że uczestniczył we wszystkich posiedzenia Komisji Rady
Gminy. Korespondencji żadnej nie było, natomiast mieszkanka Żelisławek zgłosiła
problem śmieci podrzucanych na posesje i wyrzucanych do rowów, co sugeruje, że nie
wszyscy w gminie płacą za odpady.
Ad.5 Wolne wnioski i informacje.
1. Radna U.Narożnik powiedziała, że mieszkańcy są niezadowoleni z rozwiązania dotyczącego zapisów do lekarza na godziny przedpołudniowe.
Pani Wójt powiedziała, że tak zdecydowaliśmy, aby pacjenci nie stali w kolejce przed
ośrodkiem zdrowia od godz.6. Chcemy zmienić nawyki ludzi, a to jest trudne. Zwróciła się
do dyrekcji ZOZ, aby pilnie zatrudnić w ośrodku internistę, co pomogłoby zlikwidować
kolejki. Na wizytę u lekarza pacjent powinien maksymalnie czekać 2-3 dni. Pani Leokadia
Rembiasz obiecała pomóc.
Radna J.Jakowska powiedziała, że w jej ocenie należałoby wrócić do poprzedniego
systemu.
Radny K.Sądej powiedział, że jedynym rozwiązaniem byłoby zwiększenie zatrudnienia
lekarzy. Pani Leokadia Rembiasz mówiła podczas spotkania, że mają kilka placówek i tam
nie ma problemu, zatem co jest powodem, że u nas ciągle są kolejki?
Pani Wójt powiedziała, że trzeba wykorzystać dobrą współpracę z dyrekcją ZOZ i rozmawiać o możliwości rozwiązania problemu. Poczekajmy i zobaczymy, jak będzie to
funkcjonowało.
2. Pan J.Guszkowski zapytał, czy będzie coś robione na ul.Łąkowej w Skowaczu?
Pani Wójt odpowiedziała, że zamierzamy nałożyć tam nakładkę z destruktu asfaltowego.
3. Radny W.Rek zapytał, czy będą poprawiane studzienki po budowie kanalizacji sanitarnej w Rębielczu?
Pani Wójt odpwiedziała, że będzie kontrola wszystkich studzienek zgodnie z opracowanym harmonogram, i poprosiła, aby radny w niej uczestniczył.
4. Radny Z.Łysik przypomniał, iż był obiecany parking przy Szkole Podstawowej
w Pszczółkach. Ponowił też apel o ochronę kasztanowców - trzeba zadbać o wygrabienie
liści i ich spalenie, a następnie wykonanie oprysków.
5. Pan R.Klamann zapytał o remont łazienek w Szkole Podstawowej w Pszczółkach?
Pani Wójt odpowiedziała, że mamy oszacowaną wartość robót i czekamy na dokumentację projektową. Na parking przed szkołą nie mamy jeszcze dokumentacji, bo jest to duża
inwestycja. Powiedziała też, że pracownicy gospodarczy na bieżąco grabią i palą liście od
kasztanowców.
6. Radna U.Narożnik zaprosiła obecnych na turniej Kół Gospodyń Wiejskich, który
odbędzie się w najbliższą sobotę 29 marca od godz.10:00 w gimnazjumw Suchym Dębie.
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Ad.6 Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji
Rady Gminy i zamknął obrady słowami: ”Zamykam obrady XXVI sesji Rady Gminy
Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.16:15.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Roman Klamann
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