PROTOKÓŁ Nr XXIX/14
XXIX sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 11 czerwca 2014 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach

XXIX 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 XXVII i XXVIII sesji,
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2013 r., ocena jego realizacji i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu - przedstawia p.J.Żbikowskiej - Skarbnik Gminy,
3. Sprawozdanie finansowe gminy Pszczółki za 2013 r. - przedstawia p.J.Żbikowska,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2013 r. - przedstawia p.R.Klamann Przewodniczący Rady Gminy Pszczółki,
5. Informacja o stanie mienia 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 2014 rok - referuje p.J.Żbikowska,
2) w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na realizację zadania pn. „Święto Miodu
Pszczółkowskiego” - referuje p.E.Grabowska - Inspektor ds. kultury i sportu,
3) w sprawie zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Pruszczu
Gd., dotyczącego przekazania środków pieniężnych na wyróżnienie funkcjonariuszy referuje p.H.Brejwo - Wójt,
4) w sprawie zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego dofinansowania zakupu
ręcznego miernika prędkości - referuje p.H.Brejwo,
5) w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 - referuje
p.B.Nowakowska - Kierownik GOPS,
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6) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kleszczewku referuje p.A.Gołkowska,
7) w sprawie nabycia działki położonej w Kolniku - referuje p.A.Gołkowska,
8) w sprawie nabycia działek położonych w Kolniku - referuje p.A.Gołkowska,
9) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (gminna działka nr 74) - referuje
p.B.Drzewiecka - Insp. ds. geodezji.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach w 2013 r. - referuje p.B.Nowakowska - Kierownik GOPS w Pszczółkach.
11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 r. - referuje
p.B.Nowakowska
12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pszczółki za rok
2013 - referuje p.B.Nowakowska,
13. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Pszczółki za rok 2013 - referuje p.B.Nowakowska.
14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Pszczółki w 2013 r. - referuje p.B.Nowakowska.
15. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi za 2013 r.” - referuje p.E.Grabowska,
16. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki za rok 2013 - referuje p.O.Laskowska - Gł. Specjalista ds. zarządzania projektami i promocji gminy.
17. Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami.
18. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady.
19. Wolne wnioski i informacje.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXIX sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami:
„Otwieram XXIX sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitał radnych, Panią Wójt, Zastępcę
Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika, sołtysów, przedstawiciela prasy - p.Wawrzyńca
Rozenberga, pracowników Urzędu Gminy oraz mieszkańców.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził obecność 15 radnych
- wszyscy obecni, zatem sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał. Lista
obecności w załączeniu.
W sesji uczestniczyło także 8 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 15 radnych, wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołów XXVII i XVIII sesji
Przewodniczący Rady R.Klamann powiedział, że protokoły XXVII i XXVIII 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.
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5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów
1) Radny Z.Łysik zapytał, czy jest rozstrzygnięty przetarg na wywóz i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu naszej gminy? Poprosił, aby zwrócić uwagę na masę
zieloną, której płynna zawartość rozlewa się z pojazdu odbierającego te odpady od
mieszkańców i zanieczyszcza środowisko.
2) Pan J.Guszkowski - Sołtys Skowarcza, zapytał, na jakim etapie jest remont Szkoły Podstawowej w Skowarczu?
3) Radny K.Sądej zapytał o koszty wywozu śmieci z terenu naszej gminy. Według przypisu
księgowego za 2013 r. do kasy Urzędu miało wpłynąć 553 tys. zł, koszty wyniosły 489 tys.
zł., zatem jest nadpłata w kwocie 64 tys. zł. Zapytał, w jaki sposób mieszkańcom zostaną
zwrócone pieniądze? Powiedział, że w 2013 r. za wywóz śmieci płaciliśmy firmie 70 tys. zł
miesięcznie, a po przetargu od sierpnia br. będziemy płacić 91 tys. zł miesięcznie. Zapytał,
skąd weźmiemy pieniądze na wyrównanie brakującej kwoty, jeśli stawka została obniżona
o 2 zł?
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Pani Wójt odpowiedziała na poruszone kwestie:
ad.1) jesteśmy po przetargu na wywóz odpadów komunalnych. Wykonawca ma obowiązek sprzątania miejsc, w których wyleje się płynna część masy zielonej. Były też
prowadzone na ten temat rozmowy. Poprosiła, aby o zaistnieniu takiej sytuacji natychmiast
informować Wójta.
ad.2) zostały złożone dokumenty do ubezpieczyciela, zrobiliśmy prace porządkowe
w obiekcie, a jutro mamy otrzymać dokumentację naprawczo-remontową i sprawdzimy,
czy kosztorys będzie pokrywał się z kosztorysem ubezpieczyciela.
ad.3) w kwestii zapytania Pana radnego Sądeja - odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
Ad.2 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2013 rok, ocena jego realizacji i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
Pani Wójt przedstawiła prezentację multimedialną, w której pokazała i omówiła
wszystkie zrealizowane w 2013 r. inwestycje, a także zorganizowane uroczystości i wydarzenia kulturalne, jakie miały miejsce na terenie naszej gminy.
Pani J.Żbikowska powiedziała, że sprawozdanie z wykonania budżetu było szczegółowo omawiane i analizowane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Plan
dochodów ustalony był na kwotę 26.662.368 zł, a wykonanie wyniosło 27.015.836,32 zł,
co stanowi 101,3% planu, natomiast plan wydatków ustalono na kwotę 31.041.873 zł, a
realizacja wyniosła 29.123.180,16 zł, co stanowi 93,8% planu. Rok zamknięto deficytem
budżetowym w wysokości 2.107.343,84 zł, przy planowanym deficycie 4.379.505 zł.
Dochody własne zrealizowano w 103%, dotacje w 98%, subwencje w 100%, środki z UE
w 104%. Na realizację zadań inwestycyjnych na początku roku zaplanowano kwotę
6.229.927 zł - na 12 zadań, następnie zwiększono ją do 8.234.698 zł - na 36 zadań.
Wykonanie wyniosło 8.125.529 zł, co stanowi 98,7% planu. Pani Skarbnik powiedziała, że
wszystkie zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane i omówiła kolejno każdą z nich.
Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 20.997.650,21 zł, co stanowi 92,1% planu. Ze
środków budżetu gminy spłacono raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie
1.948.104 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2013 r. wyniosło 8.849.312,03 zł, co stanowi
32,76% wykonanych w 2013 r. dochodów, przy dopuszczalnych 60%.
Następnie p.Skarbnik odczytała treść uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 kwietnia 2014 r., w której pozytywnie zaopiniowano
sprawozdanie gminy Pszczółki z realizacji budżetu za 2013 rok.
Uwag do omówionego zagadnienia nie było.
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Ad.3 Pani J.Żbikowska omówiła sprawozdanie finansowe, które składa się z następujących sprawozdań cząstkowych, sporządzonych na dzień 31 grudnia 2013 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.
Uwag do omówionego 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 2013 r.
Ponieważ żadnych pytań nie było, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie.
Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych. Wynik
głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw - nie było, wstrzymały się 2 osoby (radni
K.Sądej i Z.Łysik).
Uchwała nr XXIX/300/14 została podjęta.
Ad.5 Stan mienia gminy Pszczółki szczegółowo 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 21 maja 2014 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2013 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 28 maja 2014 r., który pozytywnie zaopiniował wniosek
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pszczółki z tytułu wykonania
budżetu za 2013 r.
Ad.8 Pan R.Klamann stwierdził, że Rada Gminy zapoznała się ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do podjęcia decyzji w sprawie absolutorium dla Wójta. Ponieważ
decyzja podejmowana jest w drodze uchwały, zarządził głosowanie nad uchwałą o udzielenie absolutorium dla Pani Wójt z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. Obecnych na sesji
15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 13
radnych, głosów przeciw - nie było, wstrzymały się 2 osoby (radni K.Sądej i Z.Łysik).
Uchwała nr XXIX/301/14 została podjęta.
Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Pani Wójt kolejnego absolutorium.
Pani Wójt podziękowała wszystkim za współpracę. Szczególnie miłe podziękowanie
złożyła Sołtysom i Radom Sołeckim.
Ad.9 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2014 rok
Pani J.Żbikowska wyjaśniła, że projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie planu
dochodów i wydatków o kwotę 26.000 zł. W zakresie dochodów dotyczy to wpływów
z tytułu opłat adiacenckiej i planistycznej, natomiast w zakresie wydatków - m.in. środków
na dokumentację dotyczącą budowy wodociągu w Żelisławkach, wypłaty odszkodowań za
przejęte grunty pod drogi i prace remontowe w budynku zaplecza sportowego w Pszczółkach.
Pani Wójt powiedziała, że w wydatkach zostały ujęte także środki na Fundusz Wsparcia
Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy oraz na zakup ręcznego
miernika prędkości dla komisariatu w Trąbkach Wielkich. Wykonujemy nowe nawierzchnie
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dróg i wówczas pojawia się problem z przekraczaniem prędkości przez kierowców. Policjanci z „drogówki” nie zawsze mogą nam pomóc, a nasi funkcjonariusze nie dysponują
miernikiem prędkości.
Radny M.Urbanek zapytał, z czego wynika wzrost w dz.854 środków na stypendia dla
uczniów?
Pani Wójt odpowiedziała, że wpłynęło więcej wniosków, niż szacowaliśmy i zabrakło nam
pieniędzy w kwocie 1.350 zł.
Radny J.Juchniewicz zapytał o zadanie inwestycyjne ujęte w załączniku nr 3 pod poz.6 budowę wodociągu w Żelisławkach.
Pani Wójt wyjaśniła, że chodzi o wodociąg Żelisławki-Ulkowy i poprosiła o naniesienie
poprawki przez zmianę zapisu na „budowę wodociągu z Żelisławek do Ulkowych”.
Pan J.Guszkowski zapytał, czy wzrośnie stawka opłaty adiacenckiej?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie. Dochód się zwiększa, bo jest dużo podziałów gruntu.
Radny Z.Łysik zaproponował, aby nie przekazywać środków na nagrody dla policjantów,
bo nie widać ich na naszym terenie. Lepiej przekazać pieniądze dla sportowców lub na
stypendia dla uczniów.
Przewodniczący Rady powiedział, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, iż nie widać
policjantów, ponieważ na osiedlu w okolicy stadionu sportowego w Pszczółkach patrole są
bardzo często.
Radny Z.Łysik złożył wniosek o wycofanie z uchwały dofinansowania zakupu miernika
prędkości.
Przewodniczący zarządził głosowanie: ZA -2 osoby, przeciw - 13 radnych.
Wniosek został odrzucony.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw - nie było,
wstrzymała się 1 osoba (radny Z.Łysik). Uchwała nr XXIX/302/14 została podjęta.
2) w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na wspólną realizację zadania pn.
„Święto Miodu Pszczółkowskiego”
Pani E.Grabowska - Inspektor ds. kultury i sportu, wyjaśniła, że porozumienie będzie
dotyczyło przekazania przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd. dotacji celowej
w kwocie 6.000,00 zł na organizację Święta Miodu Pszczółkowskiego, zaplanowanej na 7
września 2014 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 XXIX/303/14 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Pruszczu
Gd., dotyczącego przekazania środków pieniężnych na wyróżnienie funkcjonariuszy
Pani Wójt powiedziała, że jest to konsekwencja uchwały budżetowej. Komendant
Powiatowy Policji w Pruszczu Gd. zwrócił się z prośbą o przekazanie środków finansowych na nagrody dla wyróżniających się policjantów, pełniących służbę na terenie
naszej 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, przeciw - nie było, wstrzymała się 1 osoba (radny
Z.Łysik). Uchwała nr XXIX/304/14 została podjęta.
4) w sprawie zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego dofinansowanaia zakupu
ręcznego miernika prędkości
Pani Wójt powiedziała, że to także kontynuacja realizacji budżetu.
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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 - 13 radnych, przeciw - 1 osoba (radny K.Sądej), wstrzymała się 1
osoba (radny Z.Łysik). Uchwała nr XXIX/305/14 została podjęta.
5) w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017
Pani B.Nowakowska - Kierownik GOPS, wyjaśniła, że na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacja pieczy zastępczej. Do końca
2014 r. realizowany jest 3-letni program przyjęty uchwałą we wrześniu 2012 r., stąd konieczność opracowania dokumentu na kolejne lata.
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 XXIX/306/14 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kleszczewku
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że na poprzedniej sesji została podjęta uchwała w sprawie przejęcia działek stanowiących ul.Bursztynową. Dzisiejszy projekt uchwały dotyczy
nieodpłatnego nabycia przez Gminę działki na poszerzenie tej drogi oraz wykonanie pętli
na powstającym osiedlu mieszkaniowym.
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 XXIX/307/14 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie nabycia działki położonej w Kolniku
Pani A.Gołkowska powiedziała, że projekt uchwały dotyczy działki będącej połączeniem dróg gruntowych w Kolniku - za parkiem lipowym, której nabycie poprawi komunikację i warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
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 XXIX/308/14 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie nabycia działek położonych w Kolniku
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że działki wymienione w projekcie uchwały stanowią
ul.Słoneczną. Ich nabycie poprawi komunikację z ul.Spacerową i warunki bezpieczeństwa
przeciwpożarowego dla mieszkańców okolicznych działek.
Pani Wójt powiedziała, że jest to duża ulica, której fragment należy do Gminy. Trzeba
zrobić wszystko, aby udrożnić to osiedle i zrobić wyjazd w okolicy stacji paliw. Dodała, że
przejęcie drogi przez gminę nie wiąże się z natychmiastowym jej remontem. Mamy
dokumentację budowlaną na wiele dróg na terenie gminy i sukcesywnie musimy je
realizować.
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 XXIX/309/14 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (gminna działka nr 74)
Pani B.Drzewiecka - Insp. ds. geodezji, powiedziała, że właściciele nieruchomości
położonych przy drodze gminnej wystąpili z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy, by załatwić
formalności meldunkowe. Propozycja nazwy to „ul. Stokrotki”.
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Radna U.Narożnik powiedziała, że nie podoba jej się ta nazwa, bo w sąsiedztwie znajdują
się ulice „Ziołowa” i „Tymiankowa”, w związku z tym nazwa nie pasuje tematycznie.
Przewodniczący powiedział, że taką propozycję złożyli właściciele nieruchomości położonych przy tej drodze i należy uszanować ich wolę.
Radna U.Narożnik zaproponowała nazwę „ul.Rumiankowa”.
Pan J.Guszkowski - Sołtys Skowarcza poparł ten wniosek.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie:
ZA przyjęciem nazwy „ul.Stokrotki” - 4 osoby,
ZA przyjęciem nazwy „ul.Rumiankowa” - 9 radnych.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej uwag, Przewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie nad całością uchwały, z poprawką nazwy ulicy na „Rumiankową”.
Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych. Wynik
głosowania: ZA - 10 radnych, przeciw - 3 radnych (R.Klamann, W.Rek, S.Korcz),
wstrzymały się 2 osoby (radni J.Juchniewicz i M.Urbanek). Uchwała nr XXIX/310/14
została podjęta.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach w 2013 r.
11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 r.
12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pszczółki za rok
2013
13. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Pszczółki za rok 2013
14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Pszczółki w 2013 r.
Pani B.Nowakowska - Kierownik GOPS w Pszczółkach, przedstawiła prezentację
multimedialną i na jej podstawie omówiła działalność Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz wykonywane zadania. Omówiła także realizację programów profilaktycznych i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Powiedziała, że wszystkie
dokumenty w wersji papierowej są dostępne w kancelarii Rady Gminy.
Radna H.Grzesiuk zapytała, jak obecnie wygląda wypłata świadczeń dla osób, które
zrezygnowały z pracy zawodowej na rzecz opieki nad niepełnosprawnymi członkami
rodziny?
Pani B.Nowakowska odpowiedziała, że na terenie naszej gminy mamy 9 takich osób.
Obecnie zmieniły się przepisy i w czerwcu br. będą im wypłacone wyrównania wraz
z odsetkami.
Więcej pytań do omówionych zagadnień nie było.
Ad.15 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok”
Pani E.Grabowska - Inspektor ds. kultury i sportu powiedziała, że Program współpracy
na 2013 r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy w grudniu 2012 r. W jego ramach m.in.
przeprowadzono konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kolniku i udzielono Fundacji „Żyć godnie” dotacji w kwocie 376.560 zł zł, która została
w całości wykorzystana i rozliczona. W ramach pozafinansowych form współpracy Gmina
udostępniała nieodpłatnie własne lokale i obiekty na spotkania, szkolenia, konferencje
oraz działalność statutową Kołu Wędkarskiemu Żwirek”, Kołu Pszczelarzy, Klubowi
Seniora, Ochotniczej Straży Pożarnej, Kołom Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniu
„Nadzieja Przyszłości” i Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu.
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Sprawozdanie w wersji papierowej znajduje się w kancelarii Rady Gminy.
Pytań do sprawozdania nie było.
Ad.16 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki za rok 2013
Sprawozdanie przedstawiła p.O.Laskowska - Gł. Specjalista ds. zarządzania projektami i promocji gminy. Wymieniła cele strategiczne oraz realizowane w ich ramach
przedsięwzięcia kluczowe. Sprawozdanie w wersji papierowej znajduje się w kancelarii
Rady Gminy.
Pytań do sprawozdania nie było.
Ad.17 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) zakończyły się warsztaty dekoracji woskowych, szkoły dla rodziców, komputerowe,
tworzenia komiksów, liderów lokalnych i dziennikarskie, prowadzone w Bibliotece
Publicznej w Pszczółkach,
2) podczas Nocy Muzeów nasze Muzem Miodu odwiedziły 62 osoby,
3) z okazji Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca br. 47 dzieci wzięło udział w wycieczce do
Gdańska, a następnie katamaranem do Sopotu,
4) w dniu 10 maja br. w Parku Lipowym odbył się piknik prozdrowotny, podczas którego
można było skorzystać z porad lekarzy specjalistów,
5) w dniu 18 maja br. na terenie naszej gminy zakończył się Ogólnopolski Zlot Miłośników
Motoryzacji Francuskiej i była możliwość obejrzenia uczestniczących w nim pojazdów,
6) zakończyliśmy realizację:
- miasteczka fitness w Parku Lipowym w Pszczółkach,
- przystanków zdrowia na terenie gminy,
- zakątka rekreacji dziecięcej w Parku Lipowym,
- budowy oświetlenia w Skowarczu - ul.Jaśminowa, Modrzewiowa i Cyprysowa,
- równania dróg na terenie gminy,
9) przeprowadziliśmy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych - zebraliśmy ich 28 ton,
zużytego sprzętu elektrycznego - 5 ton i zużytych opon - ponad 32 tony,
10) podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kotłownię gazową
w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach,
11) złożyliśmy projekt na wyposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Żuławskiej w Skowarczu wraz z organizacją pikniku rekreacyjnego,
12) w Publ.Gimnazjum odbyły się warsztaty profilaktyczne przeciw narkomanii, w których
wzięło udział 80 uczniów,
13) w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej odbyły się spektakle teatralne dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum.
18. 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) podczas pełnienia dyżurów na bieżąco załatwiał zgłaszane sprawy,
3) przeprowadził analizę oświadczeń majątkowych, złożonych przez radnych i ich kopie
zostały przesłane do Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim.
19. Wolne wnioski i informacje.
Radny K.Sadej zwrócił uwagę, iż Pani Wójt nie powiedziała, że odbyły się spotkania
z młodzieżą gimnazjalną, podczas których mówiło się o budowie hali widowiskowosportowej, kąpieliska, kina letniego. Tych inwestycji nie ma w strategii opracowanej
w 2001 r., więc skąd takie informacje?
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Jedna z grup pracujących nad aktualizacją strategii wpisała, że brakuje u nas miejsc
pracy, wiele osób jest bezrobotnych. Kiedyś Pani Wójt nazwała nepotyzmem zatrudnienie
córki przez dyrektora szkoły. Poprosił, aby Komisja Rewizyjna sprawdziła, na ilu etatach
w naszych placówkach oświatowych zatrudniona jest konkubina syna Pani Wójt.
Pani J.Jakowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odpowiedziała, że sprawdzanie
zatrudnienia w szkołach nie leży w kompetencji Komisji. Jeżeli jednak Pan radny złoży
wniosek, to skonsultujemy się w tej sprawie z radcą prawnym.
Pan M.Obin - mieszkaniec Pszczółek poprosił, aby zdyscyplinować firmę wywożącą
odpady komunalne. Zgodnie z harmonogramem odpady zielone mają być odbierane co
drugi tygodzień, ale są miesiące, które mają 5 tygodni i wówczas jest problem, bo
leżakują w pojemnikach i gniją.
Pan Jan Guszkowski - Sołtys Skowarcza poprosił, aby nie łączyć obchodów Święta Miodu
z Dożynkami Gminnymi. Jest to krytykowane przez rolników, bo czują się zepchnięci na
margines. Dożynki powinny być dożynkami.
Pani Wójt odpowiedziała, że jest kłopot z tym podwójnym świętem. Wcześniej Święto
Miodu robiliśmy w czerwcu, ale pszczelarze się denerwowali, bo to dla nich okres
wzmożonej pracy i nie ma jeszcze miodu. Dożynki są wszędzie, a Święto Miodu wyróżnia
nas od innych. Jest też pytanie kiedy to zrobić? Może iść w kierunku robienia dożynek ze
środków funduszu sołeckiego.
Pan R.Klamann zgłosił prośbę mieszkańców, aby firma CLEAN-BUD dostarczała więcej
worków na plastiki.
20. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji Rady
Gmin i zamknął obrady słowami: ”Zamykam obrady XXIX sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz. 17:15
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Roman Klamann
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