PROTOKÓŁ Nr XXVII/14
XXVII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2014 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
XXVII 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 XXVI 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 zaopiniowania projektu podziału Powiatu Gdańskiego na okręgi wyborcze referuje p. B.Sosińska-Babiarz - Insp. ds. obywatelskich i cudzoziemców,
3) w sprawie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. - referuje p.J.Jakowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
4) w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do reprezentowania Rady
Gminy w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVI/280/14
z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt - referuje p.J.Przyłucka - Sekretarz Gminy,
5) w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej - referuje
p. R.Brzozowski - Inspektor ds.obrony cywilnej i kancelarii tajnej,
6) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” referuje p.J.Przyłucka,
7) w sprawie Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach za szczególne osiągnięcia w nauce, w dziedzinie artystycznej i w sporcie - referuje p.J.Przyłucka,
8) w sprawie zgody na nabycie nieruchomości w Kleszczewku - referuje p.A.Gołkowska Zastępca Wójta,
9) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 266/1) - referuje
p.A.Gołkowska,
10) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatne działki nr 223/5 i 223/8) - referuje
p.A.Gołkowska.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki za 2013 r.
- referuje p.Janina Jakowska - Przewodnicząca Komisji.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy
Pszczółki za 2013 r. - referuje p.Helena Grzesiuk - Przewodnicząca Komisji.
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5. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki za 2013 r. - referuje p.H.Ostrowska - Przewodnicząca
Komisji.
6. Plan pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki na
2014 r. - referuje p.H.Grzesiuk - Przewodnicząca Komisji.
7. Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady
Gminy Pszczółki na 2014 r. - referuje p.H.Ostrowska - Przewodnicząca Komisji.
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę
Pszczółki - referuje p. J.Żbikowska.
9. Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w
okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXVII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami:
„Otwieram XXVII sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitał radnych, Panią Wójt, Zastępcę
Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził obecność 14 radnych - 1
radny nieobecny usprawiedliwiony (B.Misiak), zatem sesja jest prawomocna i zdolna do
podejmowania uchwał. Lista obecności w załączeniu.
W sesji uczestniczyło także 7 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. Z porządku usuwa się projekt
uchwały nr 4 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do reprezentowania Rady Gminy w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr
XXVI/280/14 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt, natomiast wprowadza się do

porządku jako punkt 9 „Ocenę zasobów pomocy społecznej”, którą zreferuje
p.B.Nowakowska - Kierownik GOPS, tym samym dotychczasowe punkty 9-12
porządku otrzymują odpowiednio numerację 10-13. Zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego porządku sesji?
Radny K.Sądej poprosił, aby umieścić w nim punkt o uchyleniu uchwały w części dot.
lokalizacji placu zabaw w Pszczółkach przy rondzie, w sąsiedztwie terenu PKP. Uważa, że
to miejsce jest niebezpieczne i niewłaściwe dla dzieci.
Pani Wójt poprosiła p.K.Sądeja o projekt uchwały, który ma zostać wprowadzony do porządku sesji.
Pan radny nie miał przygotowanego.
Pani Wójt poinformowała, że lokalizacja placu to decyzja zebrania wiejskiego ze środków
funduszu sołeckiego. Określenie „plac zabaw” jest nieodpowiednie do tego, co ma tam
powstać. Mówimy o terenie zielonym na małej powierzchni, gdzie planujemy wykonanie
nasadzeń, ustawienie kilku ławeczek i małych zabawek-bujaków oraz wykonanie ogrodzenia. Gmina w tej okolicy nie ma swojego terenu, a to miejsce zostało wskazane przez
mieszkańców. Prace porządkowe już ruszyły i zaczęliśmy nasadzenia.
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Pani E.Nizińska potwierdziła, że w zebraniu wiejskim uczestniczyła duża grupa mieszkańców i jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie utworzenia w tym miejscu terenu
zielonego z zabawkami dla najmłodszych.
Radna H.Grzesiuk zaproponowała, aby ten temat omówić na posiedzeniu Komisji Gospodarczej.
Radny K.Sądej wyraził na to zgodę.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym porządkiem sesji.
Obecnych 14 radnych, wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołu XXVI sesji
Przewodniczący Rady R.Klamann powiedział, że protokół XXVI 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
1. Radny J.Juchniewicz zgłosił problem z dostawą wody do Ulkowych, o czym informuje
od dłuższego czasu. Dotyczy to także mieszkańców Rębielcza i części Pszczółek.
Poprosił, aby podjąć jakieś działania, bo obecnie jest duży pobór wody, a przed nami
miesiące letnie i będzie gorzej. Tuż przed świętami - w piątek i sobotę w wielu domach
w ogóle nie było wody.
2. Pan Radosław Rek - Sołtys Rębielcza zgłosił kilka spraw:
1) poprosił o zwiększenie funduszu sołeckiego, ponieważ brakuje środków na zakup
paliwa do kosiarki i ma problem, bo musi kupować za swoje pieniądze,
2) poruszył temat niedokończonych schodów wejściowych do świetlicy w Rębielczu,
3) zapytał, dlaczego ze świetlicy zostały zabrane krzesła,
4) zapytał, kto zadecydował o lokalizacji urządzeń fitness i dlaczego nie było to konsultowane z sołtysem, przy czym prace trwały kilkanaście dni,
5) zapytał, dlaczego w każdej miejscowości naszej gminy zamontowano nowe wiaty
przystankowe, a w Rębielczu jest stara i brzydka?
6) powiedział, że po budowie kanalizacji sanitarnej w Rębielczu pozostało wiele
zniszczeń - brakuje słupków granicznych, chodniki są poniszczone i pozarywane.
3. Pan Jan Guszkowski - Sołtys Skowarcza, poprosił Panią Wójt o zdementowanie plotek
o planie likwidacji Szkoły Podstawowej w Skowarczu, w związku z pożarem, jaki miał
miejsce kilka dni wcześniej. Zwrócił się z prośbą o przyznanie środków na remont tego
obiektu.
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Pani Wójt odpowiedziała na poruszone kwestie:
Ad.1) woda - przed świętami był ogromny pobór wody i nie udało się ustalić co było powodem, a nie mieliśmy żadnej awarii. Do Ulkowych i Rębielcza mamy puszczoną osobną
nitkę, a ciśnienie skakało, co wskazywało na pobór z hydrantów. Trzeba zasilić Ulkowy od
strony Żelisławek, ale musimy uporządkować wodociągi w tej miejscowości. Takie rozwiązanie pozwoli na zasilanie miejscowości Ulkowy z dwóch stron. Musimy zmotywować
mieszkańców i uczulić, że hydranty są tylko do celów bezpieczeństwa, a nie np. do napełniania zbiorników w celu wykonywania oprysków. Zamontujemy też dodatkowy silnik na
ujęciu wody, aby podwyższyć ciśnienie. Na wysokości ścieżki rowerowej mamy pompę, ale
tam nie dochodzi woda, więc nie ma ona czego przepychać. Cały czas analizujemy
sytuację. Poprawiło się, ale to jeszcze nie jest satysfakcjonujące. Ciśnienie spada w hydroroforni i nie nadążamy napełniać zbiorników.
Pani Wójt zaproponowała, aby spotkać się z eksploatatorem sieci podczas Komisji
Gospodarczej.
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Radny J.Juchniewicz zwrócił się do sołtysów o zaangażowanie w tę sprawę, bo problem
z wodą dotyczy też innych miejscowości. Powiedział, że w piątek i sobotę przed świętami
z pewnością żaden z rolników nie wykonywał oprysków. Musiała być jakaś awaria.
Pan Michał Obin zapytał, ile wody potrzeba do napełnienia zbiornika opryskiwacza? Czy
na terenie naszej gminy jest tylu rolników, że spowodowaliby tak duży pobór wody, bo to
można wyliczyć? Powiedział, że po uruchomieniu dostawy wody, nie nadawała się ona do
użytku. Poprosił, aby regularnie przeprowadzać płukanie rur. Dodał, że każdego roku
pojawia się komunikat, aby przez całe lato ograniczyć podlewanie ogródków ze względu
na brak opadów. Jest to nierealne. W ubiegłym roku opadów było sporo, a komunikaty
o ograniczeniu podlewania z powodu suszy wisiały.
Pani Wójt zapewniła, że nie było żadnej awarii. Ekspoatator zgłosił nagły spadek ciśnienia,
co świadczy o poborze z dużej średnicy.
Ad.2) zwracając się do Sołtysa Rębielcza, Pani Wójt powiedziała, że wszelkie problemy
można i należy zgłaszać do pani Wójt. Każda sprawa jest do załatwienia, tylko trzeba
rozmawiać
- zakup paliwa - stacje paliw nie praktykują sprzedaży paliwa z płatnością przelewem,
w związku z czym konieczne jest pobieranie zaliczki w kasie Urzędu. Mimo, że są to środki
funduszu sołeckiego, to osobą upoważniona do zakupów jest tylko pracownik Urzędu
Gminy. Poprosiła, aby sprawę zapotrzebowania na paliwo zgłaszać z wyprzedzeniem i nie
będzie żadnego problemu.
- sprawa krzeseł - podczas zebrania wiejskiego ustaliliśmy, że do świetlicy zakupimy nowe
stoły oraz krzesła i zostało to zrobione. Wyposażenie świetlic znajduje się na stanie
Urzędu Gminy i odpowiada za nie pracownik Urzędu. Nie mamy magazynu w Rębielczu,
więc stare krzesła umieściliśmy w pomieszczeniu magazynowym w Kolniku (przy szkole).
Majątku gminnego nie wolno wypożyczać mieszkańcom. Pani Wójt zaapelowała do
Sołtysów, aby nie praktykowali tego, ponieważ za składniki wyposażenia świetlic
odpowiada pracownik Urzędu. Organizujemy imprezy plenerowe i zadecydowaliśmy, iż
będziemy je wykorzystać w terenie.
- schody do świetlicy będą poprawione,
- urządzenia fitness - Pani Wójt zadecydowała o lokalizacji urządzeń, kierując się
wielkością placu. Próbowaliśmy dodzwonić się do Sołtysa, ale nie odbierał telefonu.
Podczas wizji w terenie była obecna mieszkanka Rębielcza - Pani Maria Kaniewska
i uznaliśmy, że jest to właściwe miejsce. Prace trwały kilkanaście dni i można było przyjechać i porozmawiać.
- naprawy po budowie kanalizacji sanitarnej - prace naprawcze właśnie trwają.
Ad.3) sprawa szkoły w Skowarczu - Pani Wójt przypomniała, że tyle lat walczymy o utrzymanie małych szkół, choć koszty są ogromne, ale są wartości wyższe od pieniędzy.
Szkoła w Skowarczu jest największą ze szkół wiejskich i absolutnie trzeba ją utrzymać.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 r.
Pani Wójt wprowadziła autopoprawkę polegającą na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 80 tys. zł. Powiedziała, że w dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie oferty
przetargowej złożonej w postępowaniu dotyczącym modernizacji ul.Leszczynowej w Kolniku i jest ona wyższa od kwoty, którą przeznaczyliśmy na realizację tego zadania.
Szacujemy, iż nie nie otrzymamy oferty z niższą ceną, dlatego proponujemy zwiększenie
budżetu na to zadanie.
Następnie p.J.Żbikowska - Skarbnik Gminy, omówiła projekt uchwały. Powiedziała,
że zmiana budżetu obejmuje zmiany w zakresie dochodów oraz wydatków na łączną
kwotę 489.365 zł. Szczegółowo omówiła każdą pozycję.
W zadaniach inwestycyjnych doszły nowe zadania: poz. 8 - modernizacja ul. C.K.Norwida
w Pszczółkach na kwotę 480.000 zł oraz poz.14 - budowa oświetlenia na tej ulicy na
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kwotę 20.000 zł.
Pani Wójt powiedziała, że poz.16 załącznika inwestycyjnego to zagospodarowanie terenu
zieleni przy ul.Pomorskiej w Pszczółkach. Jeżeli radni zadecydują o usunięcie tego
zadania, to wstrzymamy prace, natomiast jeśli je pozostawimy - prace będą kontynuowane.
Radna J.Jakowska powiedziała, że w ubiegłym roku uchwałą wyraziliśmy zgodę na
utworzenie funduszu sołeckiego. Wykonanie placu zieleni w tym miejscu to decyzją
mieszkańców, której nie wolno nam zmieniać.
Radny K.Sądej powiedział, że nie wnioskował o wykreślenie tego zadania, lecz przeanalizowanie, czy pod względem bezpieczeństwa jest to właściwe miejsce na plac zabaw dla
dzieci.
Pani Elżbieta Nizińska - Sołtys Pszczółek, powiedziała, że to miejsce wskazała liczna
grupa mieszkańców, którzy wzięli udział w zebraniu wiejskim i jednogłośnie podjęli
uchwałę w tej sprawie.
Pani Beata Rota - Sołtys Różyn, powiedziała, że przesunięcie decyzji dotyczącej zakupu
i montażu zabawek spowoduje wstrzymanie zakupu zabawek na place w innych
miejscowościach, ponieważ jest to jedno postępowanie przetargowe.
Radny Z.Łysik poprosił Panią Skarbnik o przypomnienie, czego dotyczą opłaty środowiskowe?
Pani J.Żbikowska odpowiedziała, że są to opłaty za korzystanie ze środowiska - emisję
spalin do atmosfery, pobór wody i wprowadzanie ścieków do rzeki lub do ziemi, wnoszone
do Urzędu Marszałkowskiego.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej 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 wstrzymujących się
i przeciw nie było. Uchwała nr XXVII/289/14 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zaopiniowania projektu podziału Powiatu Gdańskiego na okręgi wyborcze
Projekt uchwały omówiła p.B.Sosińska-Babiarz - Insp. ds. obywatelskich i cudzoziemców. Powiedziała, że Wojewoda Pomorski zwiększył liczbę radnych wybieranych do
Rady Powiatu Gdańskiego na nową kadencję z 21 do 23, w związku z czym konieczne
jest podjęcie nowej uchwały, ustalającej podział powiatu na okręgi wyborcze. Co do
zasadny okręgiem jest gmina, ale gdy liczba radnych przypadająca na którąkolwiek z gmin
(wynikająca z normy przedstawicielstwa) wynosi mniej niż 3, można je łączyć w jeden
okręg. Gmina Pszczółki dotychczas była łączona z Gminą Cedry Wielkie i Suchy Dąb,
i proponuje się utrzymać ten stan. Zwiększono o jedną osobę liczbę radnych w Gminie
Pruszcz Gdański oraz w Gminie Kolbudy.
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 wstrzymujących się i przeciw nie było.
Uchwała nr XXVII/290/14 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r.
Pani J.Jakowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, powiedziała, że plan pracy
Komisji został opracowany na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2014 r. i odczytała jego
treść. Tematy zaplanowane w kwietniu zostały przesunięte na maj, w którym odbędą się
dwa posiedzenia.
Ponieważ nie było żadnych 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 wstrzymujących się i przeciw nie było.
Uchwała nr XXVII/291/14 została podjęta jednogłośnie.
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4) w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
Pani Wójt powiedziała, że wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków
w akcjach pożarniczych oraz w szkoleniach został ustalony przez Radę Gminy w 2008 r.
Na dzień dzisiejszy jest on jednym z najniższych w powiecie, dlatego proponujemy
podwyższenie do kwoty 20 zł za 1 godz. udziału w działaniu ratowniczym oraz 4 zł za 1
godz. w szkoleniu pożarniczym.
Radna H.Ostrowska zaproponowała, aby stawkę za udział w szkoleniu podwyższyć do
5,00 zł.
Ponieważ innych propozycji stawek nie było, Przewodniczący Rady zaproponował
głosowanie nad tą zmianą. Obecnych 14 radnych, ZA - 12 osób. Poprawka do uchwały
została przyjęta większością głosów.
Następnie p.R.Klamann zarządził głosowanie nad całością uchwały. Obecnych na
sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 13
radnych, wstrzymała się 1 osoba (radny Z.Łysik), głosów przeciw - nie było. Uchwała nr
XXVII/292/14 została podjęta.
5) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja”
Projekt uchwały omówiła p.J.Przyłucka. Wyjaśniła, że w uchwale podjętej we wrześniu
2011 r. Rada Gminy ustaliła stawkę 2,80 zł za 1 godzinę nauczania, wychowania i opieki
w Przedszkolu Gminnym, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, tj. 5
godzin. W ubiegłym roku zostały zmienione przepisy ustawy o systemie oświaty i stawka
1,00 zł jest maksymalną, jaką można ustalić, stąd potrzeba zmiany uchwały.
Radny Z.Łysik zaproponował, aby podnieść stawkę, bo 1,00 zł jest zdecydowanie za mało.
Pani Wójt wyjaśniła, że ta stawka wynika z ustawy.
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 - 13 radnych, głosów wstrzymujących nie było, przeciw - 1
osoba (radny Z.Łysik). Uchwała nr XXVII/293/14 została podjęta.
6) w sprawie Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach za szczególne osiągnięcia w nauce, w dziedzinie artystycznej i w sporcie
Pani J.Przyłucka powiedziała, że mamy uchwałę w sprawie stypendium dla uczniów
gimanzjum z bardzo wysoką średnią ocen za wyniki w nauce. Chcielibyśmy nagrodzić
także tych uczniów, którzy osiągają wybitne wyniki w jakiejś określonej dziedzinie na
szczeblu co najmniej wojewódzkim. Proponujemy jednorazowe stypendium w kwocie nie
przekraczającej 1.000 zł.
Ponieważ do projektu uchwały nie było żadnych 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 wstrzymujących się
i przeciw nie było. Uchwała nr XXVII/294/14 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie zgody na nabycie nieruchomości w Kleszczewku
Pani A.Gołkowska - Zastępca Wójta, wyjaśniła, że chodzi o nabycie prywatnej drogi
wewnętrznej - ul.Bursztynowej w Kleszczewku
Pani Wójt powiedziała, że na terenie gminy mamy dużo prywatnych dróg. Ich
przejęcie na rzecz gminy analizujemy pod kątem bezpieczeństwa. Przejęcie drogi, o której
mowa w uchwale, pozwoli zrobić pętlę łączącą dwie drogi gminne, co w przypadku pożaru
umożliwiłoby dojazd do posesji z dwóch stron.
Ponieważ do projektu uchwały nie było żadnych 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 wstrzymujących się
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i przeciw nie było. Uchwała nr XXVII/295/14 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 266/1)
9) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatne działki nr 223/5 i 223/8)
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że uchwały w sprawie nadania nazw ulic działkom
wymienionym w tytułach zostały podjęte podczas ostatniej sesji. Do uchwał omyłkowo
załączono wnioski właścicieli działek o nadanie im nazw, w związku z tym konieczne jest
uchylenie podjętych uchwał i podjęcie ich ponownie, bez załącznika w postaci wniosku.
Ponieważ do projektów uchwał nie było żadnych pytań, Przewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych.
Wynik głosowania nad pierwszym projektem: ZA - 14 radnych, głosów wstrzymujących się
i przeciw nie było. Uchwała nr XXVII/296/14 została podjęta jednogłośnie.
Wynik głosowania nad drugim projektem: ZA - 14 radnych, głosów wstrzymujących się
i przeciw nie było. Uchwała nr XXVII/297/14 została podjęta jednogłośnie.
Posiedzenie opuścił radny S.Struzik.
Ad.3 Sprawozadanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki za
2013 r. przedstawiła p.Janina Jakowska - Przewodnicząca Komisji.
Pytań i uwag do sprawozdania nie było.
Ad.4 Sprawozadanie z działalności Komisji Gosporadczej i Rozwoju Gminy Rady
Gminy Pszczółki za 2013 r. przedstawiła p.Helena Grzesiuk - Przewodnicząca Komisji.
Pytań i uwag do sprawozdania nie było.
Ad.5 Sprawozadanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej,
Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki za 2013 r. przedstawiła p.H.Ostrowska Przewodnicząca Komisji.
Pytań i uwag do sprawozdania nie było.
Ad.6 Plan pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki na
2014 r. przedstawiła p.H.Grzesiuk - Przewodnicząca Komisji. Powiedziała, że tematy
zaplanowane na kwiecień zostały przeniesione na maj i w tym miesiącu odbędą się dwa
posiedzenia. Plan pracy stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Pytań i uwag nie było.
Ad.7 Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady
Gminy Pszczółki na 2014 r. przedstwiła p.H.Ostrowska - Przewodnicząca Komisji. Także
powiedziała, że tematy zaplanowane na kwiecień zostały przeniesione na maj i w tym
miesiącu odbędą się dwa posiedzenia. Plan pracy stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Pytań i uwag nie było.
Ad.8 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę
Pszczółki
Sprawozdanie przedstawiła p.J.Żbikowska. Powiedziała, że wysokość wynagrodzenia
nauczycieli uzależniona jest m.in. od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji i wymiaru zajęć obowiązkowych. Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi określony procent kwoty bazowej, ogłaszanej każdego roku w ustawie budżetowej. W 2013 r.
kwota bazowa wynosiła 2.717,59 zł. Organ prowadzący zobowiązany jest, w terminie do
dnia 20 stycznia każdego roku, przeprowadzić analizę poniesionych w poprzednim roku
kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w stosunku do wysokości
średnich wynagrodzeń określonych w Karcie Nauczyciela oraz średniorocznego zatrud7

nienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku nieosiągnięcia
wymaganej wysokości ustala się różnicę i jednorazowo wypłaca do końca stycznia
danego roku. W 2013 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli stażystów i kontraktoowych
w naszej gminie było powyżej wymagalnego minimum, natomiast nauczycieli mianowanych i dyplomowanych - poniżej. Dlatego tej grupie zostały wypłacone jednorazowe
dodatki uzupełniające w łącznej kwocie 92.187,57 zł
Do przedstawionego sprawozdania nie było pytań ani uwag.
Ad.9 Ocena zasobów pomocy społecznej
Pani B.Nowakowska - Kierownik GOPS wyjaśniła, że zgodnie z przepisami organy
wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do 30 kwietnia
przedstawić radom gmin oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej
sytuacji społecznej i demograficznej. W dniu 25 kwietnia 2014 r. została złożona w Biurze
Rady ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 r. Dokument ten wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.
Powiedziała, że ocena zasobów stanowi zbiór danych statystycznych opisujących obszar
pomocy społecznej Gminy Pszczółki, które pozyskano, m.in. ze sprawozdań przygotowywanych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, z bazy danych GOPS, Urzędu Gminy
i Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku. Składa się z 47 stron tabel, w których ujęto dane
za lata 2011, 2012, 2013 oraz prognozy dotyczące roku 2014 i 2015, i jest dostępna
w kancelarii Rady Gminy.
Do przedstawionego zagadnienia nie było pytań ani uwag.
Ad.10 Informacja Wójta o jego pracach między sesjami
Pani Wójt przekazała szczegółowe informacje na temat zadań zrealizowanych w
okresie od ostatniej sesji Rady Gminy oraz zdarzeń, które miały miejsce w tym czasie.
Między innymi powiedziała, że:
1) w nocy z 26 na 27 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Skowarczu miał miejsce pożar
- obiekt jest zabezpieczony, a zajęcia odbywają się w świetlicy wiejskiej. Wczoraj byli
pracownicy Nadzoru Budowlanego oraz konstruktor i czekamy na ekspertyzę. Zleciliśmy
wykonanie dokumentacji na prace remontowe.
2) gościliśmy prezesa i panią dyrektor Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Gdańsku,
ktorzy przybyli w celu oceny obiektu sportowego pod względem spełniania wymogów do
organizacji Finału Wojewódzkiego Pucharu Piłki Nożnej. Nasz stadion spełnia wszystkie
wymagania i w dniu 26 czerwca br. odbędą się na nim rozgrywki.
Radny Z.Łysik powiedział, że podpisując umowę można wynegocjować jakieś środki
finansowe
Przewodniczący Rady potwierdził to i dodał, że choć nasza drużyna POTOK nie będzie
brała udziału w rozgrywkach, jednak takie wydarzenie jest wyróżnieniem dla gminy
i zawsze przewidziana jest jakaś gratyfikacja finansowa. Okręgowy Zarząd Piłki Nożnej
ma na ten cel środki.
Pani Wójt powiedziała, że padło pytanie o cenę biletów. Z Zarządem POTOKU doszliśmy
do wniosku, że dobrze byłoby zapewnić bezpłatne wejście.
3) jest po rozmowie z p.Leokadią Rembiasz-Szenrok - Zastępcą Prezesa Zarządu ZOZ
MEDICAL w sprawie organizacji pracy w Ośrodku Zdrowia w Pszczółkach. Aby zlikwidować kolejki do lekarzy czasowo zatrudniono internistę. Ciągle mamy jednak problem z
mieszkańcami, którzy zapisują się do lekarza, a potem nie przychodzą i nie informują o
tym. Zaapelowała do radnych i sołtysów, aby rozmawiali z ludźmi o konieczności zawiadomienia ośrodka zdrowia w przypadku rezygnacji z wizyty.
4) w dniu 10 maja br. w Parku Lipowym odbędzie się piknik prozdrowotny, podczas
którego będzie można skorzystać z porad dermatogoga, laryngologa, diabetologa, ortopedy i rehabilitanta. Będą także pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którzy
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pomogą potrzebującym przygotować wnioski w sprawie uzyskania stopnia niepełnosprawności.
5) Gmina realizuje projekty:
- budowę kanalizacji sanitarnej w Ulkowach,
- miasteczko fitness w Parku Lipowym w Pszczółkach - w trakcie procedury przetargowej,
- przystanki zdrowia na terenie gminy - w trakcie procedury przetargowej,
- zakątek rekreacji dziecięcej w Parku Lipowym w Pszczółkach - w trakcie procedury
przetargowej,
- we wrześniu br. zorganizujemy Święto Miodu Pszczółkowskiego - imprezę promującą
lokalne tradycje pszczelarskie,
- warsztaty We wszystkich odcieniach miodu - realizowane w pszczółkowskiej bibliotece.
Ogłosiliśmy nabór do szkoły dla rodziców, na zajęcia komputerowe, dekoracji woskowych, tworzenia komiksów, liderów lokalnych i dziennikarskie.
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,
8) trwają projekty realizowane przez Gdański Obszar Metropolitalny, w których bierze
udział nasza gmina,
9) pogratulowała Kołu Gospodyń Wiejskich w Skowarczu zajęcia I miejsca w Powiatowym
Turnieju KGW w Suchym Dębie. W związku z wygraną w przyszłym roku turniej odbędzie
się u nas.
Z Panią Dyrektor gimnazjum zastanawiamy się nad rozbudową sali gimnastycznej
przy szkole o salę widowiskowo-sportową. Obiekt jest korzystnie położony, bo w centrum
miejscowości, a sala byłaby wykorzystywana nie tylko przez mieszkańców, ale także przez
uczniów oraz znajdowała się pod stałym dozorem. Jesteśmy po rozmowie z Komendantem Policji co do możliwości nabycia przez Gminę terenu ogródka działkowego, sąsiadującego z gimnazjum.
Ad.11 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do kancelarii Rady.
Pan R.Klamann powiedział, że:
1) uczestniczył w posiedzeniach Komisji Rady Gminy,
2) pogratulował radnemu Maciejowi Urbankowi, który otrzymał największą ilość głosów
w plebiscycie na najlepszego radnego gminy Pszczółki. Dodał, że drugie miejsce zajął
radny Jarosław Juchniewicz, któremu także złożył gratulacje.
3) pogratulował również KGW w Skowarczu zajęcia I miejsca w V Powiatowym Turnieju
KGW,
4) mieszkańcy osiedla przy stadionie sportowym w Pszczółkach skarżą się na jakość dróg
osiedlowych - miały być one remontowane, a nic się nie dzieje,
5) podczas dyżuru miał rozmowę z mieszkańcem Kolnika, który zgłosił wiele problemów,
min. kontroli wpłat za wodę i sprawdzania zużycia wody w terenie,
6) przypomniał radnym, że jutro upływa termin złożenia oświadczeń majątkowych wraz
z zeznaniami PIT,
7) do kancelarii Rady Gminy przysłano życzenia świateczne - od Wójta Gminy Trąbki
Wielkie, Zarządu Powiatu Gdańskiego i od Prezydenta Miasta Gdańska.
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Ad.12 Wolne wnioski i informacje.
1) Radna H.Grzesiuk zapytała o powiadomienia sms.
Pani Wójt wyjaśniła, że rozdajemy formularze do wypełnienia, które wykorzystamy do
komunikacji z mieszkańcami w sprawach kryzysowych, ale także do informowania o organizowanych imprezach, warsztatach, spotkaniach itp. Komunikaty będą mieszkańcy
otrzymywać nieodpłatnie.
2) Radna H.Grzesiuk poprosiła o zwiększenie godzin warsztatów komputerowych,
ponieważ cieszą się one dużym zainteresowaniem.
Ad.13 Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji Rady
Gmin i zamknął obrady słowami: ”Zamykam obrady XXVII sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz. 17:05.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Roman Klamann
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Załącznik nr 1 do protokołu
XXVII sesji Rady Gminy Pszczółki
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

PLAN PRACY
KOMISJI GOSPODARCZEJ I ROZWOJU GMINY
na 2014 r.
L
p

Miesiąc

Przedmiot działania Komisji

1.

Styczeń

1. Opracowanie planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju
Gminy na 2014 r.
2. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2013 r.

2.

Luty

1. Opieka zdrowotna nad mieszkańcami gminy Pszczółki
2. Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zapoznanie z planami zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pszczółki i Kolnik

3.

Marzec

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy

4.

Kwiecień

____________________________________________________

5.

Maj

1. Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sowarcz,
Ostrowite, Rębielcz i Żelisławki,Opłata adiacencka
2. Przegląd dróg polnych z przeznaczeniem do równania
3. Plany remontowe dróg gminnych
4. Opłata adiacencka
5. Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za 2013 r.

6.

Czerwiec

1. Rekultywacja terenów pożwirowych
2. Potrzeby remontowe placówek oświatowych

7.

Lipiec

8.

Sierpień

1. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu
gminy Pszczółki za I półrocze 2014 r.
2. Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ulkowy,
Różyny i Kleszczewko

9.

Wrzesień

Bieżąca ocena inwestycji realizowanych z budżetu gminy

10
.

Październik

Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących wysokości podatków
na 2015 r.

11. Listopad

___________________________________________________

Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Pszczółki na 2015 r.
Sprawozdanie z pracy Komisji za 2014 r.
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Załącznik nr 2 do protokołu
XXVII sesji Rady Gminy Pszczółki
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

PLAN PRACY
KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ, KULTURY I
SPORTU
RADY GMINY PSZCZÓŁKI na 2014 r.

Lp

Miesiąc

TEMATYKA DZIAŁAŃ KOMISJI

1

Styczeń

1. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2014 r.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2014 r.

2

Luty

Opieka zdrowotna nad mieszkańcami gminy Pszczółki
- zasady kontraktu z NFZ na 2014 r.,
- specjalistyka lekarska.

3

Marzec

Działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska, podejmowane na
terenie gminy.

4

Kwiecień

_______________________________________________________

5

Maj

1. Przegląd placów zabaw, boisk sportowych i przystanków zdrowia.
2. Działalność Fundacji „Żyć godnie” w Kolniku.
3. Zaopiniowanie wykonania budżetu za 2013 r. Analiza materiałów na
sesję absolutoryjną.

6

Czerwiec

Omówienie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach.
Udział Biblioteki w życiu kulturalnym dzieci i młodzieży.

7

Lipiec

_______________________________________________________

8

Sierpień

Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy
Pszczółki za I półrocze 2014 r.

9

Wrzesień

Stan przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015
- podsumowanie roku szkolnego 2013/14 w Szkole Podstawowej i Publ.
Gimnazjum w Pszczółkach,
- udział dzieci i młodzieży w olimpiadach,
- wyniki testów kompetencyjnych w kl.VI S.P. i kl.III gimnazjum.

10 Październik

Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących wysokości podatków
i opłat na 2015 r.

11

Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 r.
Sprawozdanie z pracy Komisji za 2014 r.

Listopad
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