PROTOKÓŁ Nr XXXI/14
XXXI sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 30 września 2014 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach

XXXI sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 9:00 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 XXIX i XXX sesji,
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie przystąpienia z Powiatem Gdańskim do realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie
Powiatu Gdańskiego w 2015 r.” - referuje p.A.Gołkowska,
2) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok - referuje p.J.Żbikowska,
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2014-2022
- p.J.Żbikowska,
4) w sprawie dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Różynach - referuje
p.J.Przyłucka,
5) w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki na terenie gminy Pszczółki - referuje p.J.Przyłucka,
6) w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych na terenie gminy Pszczółki referuje p.J.Przyłucka,
7) w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze
gminy Pszczółki - referuje p.J.Przyłucka,
8) w sprawie statutu instytucji kultury działającej pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna
w Pszczółkach - referuje p.R.Ziółek - dyrektor Biblioteki Publicznej,
9) zmieniająca uchwałę nr XIII/122/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Pszczółki na lata 2012-2019 - referuje p.O.Laskowska,
10) zmieniająca uchwałę nr XVII/146/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ulkowy na lata 2008-2014 - referuje p.O.Laskowska,
11) zmieniająca uchwałę nr XXXIX/360/10 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skowarcz na lata 2010-2017 - referuje
p.O.Laskowska,
12) zmieniająca uchwałę nr XI/102/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami - referuje p.A.Gołkowska,
13) w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pszczółki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pszczółki - referuje p.A.Gołkowska,
14) w sprawie nabycia działek w Pszczółkach (ul.M.Kopernika) - referuje p.A.Gołkowska,
15) w sprawie nabycia działek w Różynach - referuje p.A.Gołkowska,
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16) w sprawie nabycia działki położonej w Różynach - referuje p.A.Gołkowska,
17) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu geodezyjnego Kolnik, uchwalonego uchwałą nr XXXI/283/09
z dnia 12 listopada 2009 r. - referuje p.A.Gołkowska,
18) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki, uchwalonego uchwałą nr XXI/138/96 z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki, dotyczącej działek oznaczonych geodezyjnie nr 214 i części
działki 220/4 na terenie wsi Różyny - referuje p.A.Gołkowska,
19) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Pszczółki - referuje p.A.Gołkowska,
20) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (prywatna działka nr 98/24) - referuje
p.B.Drzewiecka - Insp. ds. geodezji.
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.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXXI sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami:
„Otwieram XXXI sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitał radnych, Panią Wójt, Zastępcę
Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy i 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 6 sołtysów - lista obecności w załączeniu.
3) przedstawienie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann powiedział, że porządek obrad znajduje
się w materiałach na sesję, które otrzymali wszyscy radni. Zapytał, czy są uwagi do
zaproponowanego porządku sesji? Ponieważ żadnych 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 XXIX i XXX sesji
Przewodniczący Rady R.Klamann powiedział, że protokoły XXIX i XXX 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 w Różynach przy blokach na ul. Łąkowej zostały wycięte
topole, które zaczęły intensywnie odrastać. Mieszkańcy proszą, aby posmarować je jakimś
środkiem, który temu będzie zapobiegał.
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Pani Wójt powiedziała, że przekaże tę sprawę do załatwienia.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie przystąpienia z Powiatem Gdańskim do realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na
terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 r.”.
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Pani Wójt zgłosiła autopoprawkę polegającą na tym, że w § 1 ust.4 projektu uchwały
należy zmienić zapis „do kwoty ok. 300.000 zł”, na zapis „do kwoty 300.000 zł”. Wyjaśniła,
że konieczność podjęcia tej uchwały było powodem zmiany terminu sesji zaplanowanej na
1 października br. Powiat Gdański zamierza wykonać w 2015 r. remont nawierzchni dróg
powiatowych i przebudowę chodników. Na terenie naszej gminy planuje się wykonać
remont odcinka o długości 1,15 km od Pszczółek do Rębielcza wraz z przebudową
chodnika przy tej ulicy oraz przebudowę chodnika w Żelisławkach, na odcinku od skrzyżowania przy kaplicy do Szkoły Podstawowej. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 700 tys.
zł, nasz udział to kwota do 300 tys. zł. Powiedziała, że podjęcie tej uchwały umożliwi
Wójtowi podpisanie porozumienia z Powiatem Gdańskim, które jest załącznikiem do
wniosku. Wniosek do Wojewody musi wpłynąć dzisiaj do godz.15:00.
Ponieważ do projektu uchwały nie było 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 XXXI/312/14 została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10-minutową przerwę w celu podpisania dokumentów, o których powiedziała Pani Wójt.
2) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok
Na początku Pani J.Żbikowska poinformowała o autopoprawce Wójta, polegającej na
zmianie w treści uzasadnienia, w planie wydatków - dział 010, kwoty „35.000 zł”, na kwotę
„41.000 zł” oraz dopisaniu w planie wydatków dział 801 - „6.000 zł na remont w Szkole
Podstawowej w Pszczółkach”. Następnie szczegółowo omówiła projekt zmiany budżetu
obejmujący zwiększenie planu dochodów i wydatków łącznie o kwotę 341.134 zł.
Radny Z.Łysik zapytał, czy jeszcze w tym roku dostaniemy z Urzędu Marszałkowskiego
zwrot środków wydatkowanych na budowę placu zabaw w Skowarczu? Jeśli nie, to czy
jest sens dalej się zadłużać?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie, te środki odzyskamy w przyszłym roku.
Radny Z.Łysik zapytał, czy zatem jest sens dalej się zadłużać?
Pani Wójt przypomniała, że na ten temat była dyskusja podczas spotkania Komisji
i wspólnie została podjęta decyzja, iż robimy plac w Skowarczu.
Radny Z.Łysik powiedział, że głosował przeciw.
Pani Wójt stwierdziła, że decyzja została podjęta większością głosów i wyjaśniła, iż nie jest
to kwestia naszego zadłużenia, ponieważ rozmawiamy o środkach z naszego budżetu.
Radny W.Rek zapytał, 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.
Radny M.Urbanek zapytał, do jakiego typu szkół adresowany jest program „Umiem
pływać”?
Pani Wójt odpowiedziała, że do uczniów klas III szkół podstawowych. W każą niedzielę
dwie grupy jeżdżą na basen do Tczewa i przez 2 godz. lekcyjne mają tam zajęcia. Program
będzie realizowany do końca listopada br., a jego efektem ma być nauczenie dzieci
pływania. Dodała, że mamy pełne obłożenie i jak na razie pełną frekwencję.
Przewodniczący Rady R.Klamann zapytał, z czego wynika zwiększenie o 20 tys. zł kwoty
dotacji celowej dla przedszkola niepublicznego w Kolniku?
Pani Wójt powiedziała, że zwiększyła się liczba dzieci uczęszczających do tej placówki.
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, głosów przeciw - nie było, wstrzymała się 1
osoba (radny Z.Łysik). Uchwała nr XXXI/313/14 została podjęta.
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3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2014-2022
Pani J.Żbikowska powiedziała, że wprowadzenie zmian w zakresie przedsięwzięć
spowodowało zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej. Omówiła każdą zmienioną
pozycję.
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 XXXI/314/14 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Różynach
Projekt uchwały omówiła p.J.Przyłucka - Sekretarz Gminy. Powiedziała, że Proboszcz
Parafii w Różynach zwrócił się do tutejszego Urzędu z wnioskiem o udzielenie dotacji na
prace konserwatorskie przy prospekcie organowym w zabytkowym kościele parafialnym
w Różynach. Przypomniała, że w marcu 2005 r. Rada Gminy podjęła uchwałę umożliwiającą udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach. Ogólny koszt prac objętych wnioskiem wynosi 54.000 zł, natomiast dotacja
z Urzędu Gminy to kwota 21.000 zł.
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 XXXI/315/14 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki na terenie gminy Pszczółki
Pani J.Przyłucka wyjaśniła, że Fundacja „Pozytywne Inicjatywy” zwróciła się z wnioskiem o zaplanowanie w uchwale budżetowej na 2015 r. środków na dotację celową dla
prowadzonego przez siebie żłobka w Pszczółkach. Jest to jedyna tego typu placówka na
terenie naszej gminy. Do końca bieżącego roku Fundacja otrzymuje dofinansowanie
z projektu unijnego, dzięki czemu rodzice ponoszą tylko koszty wyżywienia dzieci. Od
stycznia 2015 r. tego dofinansowania nie będzie i Fundacja prosi o dotację z budżetu
gminy w kwocie 300 zł miesięcznie na dziecko. Pozostałe koszty zamierza pokryć z innych
źródeł oraz wpłat rodziców.
Pani Wójt wyjaśniła, że gmina może, ale nie musi udzielić dotacji. Powiedziała, że jeśli
będzie to możliwe Fundacja będzie ubiegała się o kolejne środki unijne. Dobrze byłoby
utrzymać tę placówkę, ponieważ rodzice są bardzo zadowoleni ze świadczonych usług.
Opieką objętych jest 15 dzieci.
Radna J.Jakowska zapytała, czy jest więcej chętnych dzieci?
Pani J.Przyłucka odpowiedziała, że Fundacja dysponuje listą rezerwową.
Radny M.Urbanek zapytał, czy wiemy jak prosperuje Fundacja?
Pani Wójt powiedziała, że prowadzi ona szkołę w Kowalach, hospicjum w Pucku, przedszkola i żłobki. Niektóre placówki likwidują, ponieważ nie udało się pozyskać dofinansowania.
Pani J.Przyłucka dodała, że na terenie województwa pomorskiego Fundacja prowadzi
ponad 60 żłobków. Ostatnia kontrola w pszczółkowskiej placówce miała miejsce wczoraj
i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Żłobek funkcjonuje bez zarzutu i zapewnia
dzieciom bardzo dobre warunki.
Radna H.Grzesiuk zapytała, czy w sytuacji pozyskania przez Fundację środków unijnych
gmina dalej będzie przekazywała dotację?
Pani Wójt odpowiedziała, że w takiej sytuacji nasza dotacja zostałaby natychmiast
wstrzymana.
Radny Z.Łysik powiedział, że nie jest to duża kwota i dobrze byłoby pomóc w utrzymaniu
tej placówki.
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Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr XXXI/316/14 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych na terenie gminy Pszczółki
7) w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze
gminy Pszczółki
Pani J.Przyłucka powiedziała, że jakiś czas temu rozmawialiśmy o zmianie niektórych
lokali wyborczych, ale po analizie wycofujemy się z tego pomysłu, aby nie było dezorganizacji. Podczas wyborów majowych lokal w Skowarczu był przeniesiony ze Szkoły
Podstawowej do świetlicy wiejskiej, ale tylko na czas tych wyborów.
Wyjaśniła, że od momentu podjęcia uchwały o okręgach i obwodach do głosowania
zostały nadane nazwy nowym ulicom i muszą być one ujęte w opisie granic.
Przewodniczący Rady R.Klamann zwrócił uwagę na konieczność nagłośnienia wśród
mieszkańców przynależności poszczególnych ulic do lokali wyborczych, aby nie było
zamieszania.
Pani J.Przyłucka powiedziała, że przygotujemy informację dla mieszkańców.
Ponieważ do projektu uchwał nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy zarządził
głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania nad projektem dotyczącym zmiany opisu granic okręgów: ZA - 15
radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr XXX/317/14 została
podjęta jednogłośnie.
Wynik głosowania nad projektem dotyczącym zmiany opisu granic obwodów: ZA - 15
radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr XXXI/318/14 została
podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie statutu instytucji kultury działającej pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna
w Pszczółkach
Projekt uchwały omówiła p.R.Ziółek - dyrektor Biblioteki Publicznej. Wyjaśniła, że po
przeniesieniu siedziby biblioteki do nowego obiektu zmieniły się dane teleadresowe oraz
struktura wewnętrzna placówki. Te informacje zawarte są w statucie, stąd konieczność
jego uaktualnienia i doprecyzowania niektórych zapisów.
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 XXXI/319/14 została podjęta jednogłośnie.
9) zmieniająca uchwałę nr XIII/122/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Pszczółki na lata 2012-2019
Pani O.Laskowska wyjaśniła, że zamierzamy ubiegać się o środki unijne na realizację
nowych zadań na terenie Pszczółek, stąd konieczność aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości. Podczas zebrania wiejskiego mieszkańców Pszczółek przedstawiono i omówiono je
uzyskując poparcie. Przedstawiła dotychczas zrealizowane zadania oraz nowe, ujęte
w PON, tj.:
a) wykonanie placu zabaw w Pszczółkach przy Cysterskim Deptaku Widokowym,
b) budowa hali widowiskowo-sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach,
c) utworzenie Centrum Miodu w Pszczółkach,
d) zagospodarowanie węzła transportowego w Pszczółkach (budowa parkingu przy dworcu
kolejowym oraz dróg dojazdowych),
e) rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach,
f) budowa kanalizacji sanitarnej na nowych osiedlach,
g) budowa ścieżek rowerowych.
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Radny M.Urbanek zapytał, na czym ma polegać Centrum Miodu?
Pani Wójt odpowiedziała, że chcielibyśmy przejąć budynek starego dworca PKP i przenieść do niego Muzeum Miodu oraz utworzyć centrum rozwoju przedsiębiorczości.
Radny M.Urbanek zapytał, z jakiego programu moglibyśmy pozyskać środki na ten cel?
Pani Wójt odpowiedziała, że będziemy szukać programów i pisać projekty.
Radny W.Rek zapytał, czy budowa hali widowiskowo-sportowej w centrum Pszczółek to
dobry pomysł? Czy nie byłoby lepiej zrobić tego w parku lipowym?
Przewodniczący R.Klamann powiedział, że takie głosy padły również podczas zebrania
wiejskiego.
Pani Wójt wyjaśniła, że jest to temat przyszłościowy. Analizujemy różne miejsca, ale to
wydaje się nam najlepsze. Chodzi o wykorzystanie obiektu. Hala przy gimnazjum nadaje
się do kapitalnego remontu lub rozbiórki, a gdyby w tym miejscu wybudować nową,
uczniowie korzystaliby do południa, nawet w dwóch grupach, a po południu mogłaby
służyć innym celom. Monitoring przy szkole jest, zatem odpada koszt dozoru, media są na
miejscu, co jest bardzo istotne.
Radny W.Rek zapytał, czy na terenie szkolnym będzie odpowiednia ilość miejsca?
Pani Wójt odpowiedziała, że przejmujemy działkę po sąsiedzku od Policji, zatem miejsce
będzie.
Pan M.Obin - mieszkaniec Pszczółek, zapytał, skąd kwota 4 mln zł na budowę hali?
W Przywidzu przymierzają się do budowy takiej hali i podaje się koszt 8 mln zł.
Pani Wójt odpowiedziała, że jest to szacunkowa kwota podana przez projektantów z 4
biur, którzy u nas byli. Mówimy o wykorzystaniu terenu gimnazjum, gdzie są wszystkie
media, co obniża koszty.
Radny M.Urbanek zapytał o szacunkowy koszt utrzymania tego obiektu?
Pani Wójt odpowiedziała, że byłyby to koszty ogrzania większej kubaturowo hali oraz
wykonania sali widowiskowej - chodzi o zapewnienia prawidłowej akustyki. Pozostałe
koszty byłyby na dotychczasowym poziomie, ponieważ panie sprzątające są zatrudnione
w szkole, monitoring jest, media na miejscu. Przy obiekcie wolno stojącym, budowanym w
innym miejscu, wszystkie koszty byłyby od początku.
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 - 13 radnych, 1 głos przeciw (radny S.Korcz) i 1 osoba
wstrzymała się (radny K.Sądej). Uchwała nr XXXI/320/14 została podjęta.
10) zmieniająca uchwałę nr XVII/146/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ulkowy na lata 2008-2014
Pani O.Laskowska wyjaśniła, że wydłużony został czas realizacji Planu do roku 2015.
Jak w przypadku poprzedniego dokumentu, Plan Odnowy Miejscowości został omówiony
i zaakceptowany przez mieszkańców podczas zebrania wiejskiego. Zostało dołożone
nowe zadanie - wykonanie placu zabaw w parku w Ulkowych.
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 XXXI/321/14 została podjęta jednogłośnie.
11) zmieniająca uchwałę nr XXXIX/360/10 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skowarcz na lata 2010-2017
Pani O.Laskowska wyjaśniła, że ubiegamy się o dofinansowanie na wykonanie placu
zabaw w Skowarczu - za torami, który został ujęty w Planie Odnowy i pozytywnie
zaopiniowany podczas zebrania wiejskiego przez mieszkańców.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy zarządził
głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw nie było, wstrzymała się 1 osoba
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(radny Z.Łysik). Uchwała nr XXXI/322/14 została podjęta.
12) zmieniająca uchwałę nr XI/102/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy wykreślenia, na wniosek
właścicieli, z gminnej ewidencji zabytków budynku w Skowarczu. Utracił on cechy zabytkowe, obecnie stanowi pustostan i jest w złym stanie technicznym. Zgodnie z procedurą
Urząd Gminy zwrócił się z wnioskiem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który
wyraził zgodę i pozytywnie zaopiniował wyłączenie tego budynku z gminnej ewidencji
zabytków.
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 XXX/323/14 została podjęta jednogłośnie.
13) w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pszczółki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pszczółki
Pani Wójt zgłosiła autopoprawkę polegającą na wykreśleniu w załączniku nr 2 do
uchwały - w ust.1, słowa „zgodę”, które zostało w zdaniu dwukrotnie użyte.
Następnie p.A.Gołkowska wyjaśniła, że samorządy, dzięki porozumieniom zawartym
z właścicielami przystanków komunikacyjnych, przejmują rolę organizatora publicznego
transportu zbiorowego na obszarze gminy. Polega to m.in. na określeniu przystanków
komunikacyjnych, udostępnieniu ich przewoźnikom, ustaleniu warunków, zasad i stawek
opłat za korzystanie z nich. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych stanowi
dochód własny gminy i przeznaczona jest na ich utrzymanie oraz budowę, przebudowę
i remont wiat przystankowych.
Pani Wójt zwróciła uwagę na treść § 5, który umożliwia Wójtowi odstąpienie od ustalenia
opłat dla przewoźników, którzy obszarem komunikacji obejmą miejscowości znajdujące
poza trasą drogi krajowej. Powiedziała, że mamy miejscowości, do których nie dojeżdżają
autobusy i będzie to argument w rozmowie z przewoźnikami, aby zachęcić ich do przejazdu przez te miejscowości, na czym nam bardzo zależy.
Radna U.Narożnik powiedziała, że w jej ocenie, w ogóle nie powinna być pobierana opłata
za korzystanie z przystanków autobusowych.
Pani Wójt wyjaśniła, że to ustawa nakłada obowiązek pobierania opłaty. Po wtóre gmina
ponosi koszty utrzymania przystanków - sprzątania, odśnieżania, ustawiania wiat, ich
remont itp. i musi mieć na to środki.
Radny J.Juchniewicz poprosił, aby przychylnym okiem popatrzeć na tę sprawę, ponieważ
od dłuższego czasu, niestety bezskutecznie, czynione są starania, aby przez takie miejscowości, jak Ulkowy czy Ostrowite, kursowały autobusy. Dla wielu mieszkańców ich brak
stanowi duży problem.
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 - 13 radnych, głosów przeciw - nie było, wstrzymały się 2
osoby (radni U.Narożnik i A.Marszałkowski). Uchwała nr XXXI/324/14 została podjęta.
14) w sprawie nabycia działek w Pszczółkach (ul.M.Kopernika)
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że ul.Kopernika po części stanowi własność gminy,
a po części jest własnością osób fizycznych. Od kilku lat próbujemy przejąć ją, by móc
przeprowadzać remonty i inwestować.
Pani Wójt dodała, że wypisane są wszystkie działki, choć nie wszystkich właścicieli
posiadamy zgody, jednak jest to działanie na przyszłość.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy zarządził
głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
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Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXXI/325/14 została podjęta jednogłośnie.
15) w sprawie nabycia działek w Różynach
Pani Wójt wyjaśniła, że ul. Młyńska pełni wyjątkową rolę, ponieważ często stanowi
objazd z drogi krajowej „91”, jednak jest zbyt wąska. Nabycie działek na jej poszerzenie
poprawi komunikację oraz warunki bezpieczeństwa.
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 XXXI/326/14 została podjęta jednogłośnie.
16) w sprawie nabycia działki położonej w Różynach
Pani A.Gołkowska powiedziała, że działka nr 101/32 stanowi część ulicy Słonecznej
w Różynach i jest własnością osób fizycznych. Przejęcie jej przez gminę poprawi komunikację łącząc drogi gminne - ul.Pogodną i ul.Słoneczną oraz poprawi warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla okolicznych działek.
Radny W.Rek zapytał, czy sąsiednia działka nr 101/20 jest własnością gminy?
Pani Wójt odpowiedziała, że tak.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr XXXI/327/14 została podjęta jednogłośnie.
17) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu geodezyjnego Kolnik, uchwalonego uchwałą nr XXXI/283/09
z dnia 12 listopada 2009 r.
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że działka oznaczona geodezyjnie numerem 223/7
w Kolniku to obecnie teren rolniczy z możliwością zabudowy zagrodowej. Jej właściciel
zwrócił się z wnioskiem o zmianę tego zapisu, umożliwiając realizację zabudowy mieszkaniowej i usług. Działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z planowaną zabudową
mieszkaniową.
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 XXXI/328/14 została podjęta jednogłośnie.
18) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki, uchwalonego uchwałą nr XXI/138/96 z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki, dotyczącej działek oznaczonych geodezyjnie nr 214 i części
działki 220/4 na terenie wsi Różyny
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że działki wymienione w uchwale przeznaczone są pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Zmianę
planu podejmuje się w celu umożliwienia lokalizacji na tym terenie inwestycji przemysłowych.
Radny Z.Łysik zapytał, jaka działalność obecnie jest prowadzona na tym terenie?
Pani A.Gołkowska odpowiedziała, że znajduje się tam firma BAKPIT.
Radny B.Misiak wyjaśnił, że chodzi o usługi tokarskie.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr XXXI/329/14 została podjęta jednogłośnie.
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19) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Pszczółki
Pani A.Gołkowska powiedziała, że uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania
dotyczy działek położonych w Pszczółkach, w okolicy ścieżki rowerowej, o łącznej powierzchni ok.1,87 ha. Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 26
maja do 16 czerwca 2014 r. i nie wpłynęły żadne uwagi. Przedmiotem planu jest ustalenie
zasad zabudowy dla funkcji mieszkaniowo-usługowej.
Radna U.Narożnik powiedziała, że jest to ostatnia działka przy ścieżce rowerowej i tamtędy powinna przebiegać droga łącząca Pszczółki ze Skowarczem. Dobrze byłoby teraz o
tym pomyśleć.
Pani Wójt powiedziała, że etap zmian projektu planu miał miejsce w maju i czerwcu,
natomiast teraz jest czas uchwalenia planu, który przeszedł pełną procedurę.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej uwag, ani 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 XXXI/330/14 została podjęta jednogłośnie.
20) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (prywatna działka nr 98/24)
Pani B.Drzewiecka - Insp. ds. geodezji, powiedziała, że właściciele nieruchomości
położonych przy prywatnej drodze wystąpili z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy, by
załatwić formalności meldunkowe. Propozycja nazwy to „ul. Kalinowa”. Droga jest
równoległą do ul.Magnoliowej.
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 XXXI/331/14 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 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) o realizacji inwestycji radni informowani są na bieżąco, a Komisja Gospodarcza
niedawno była w terenie, m.in. oglądając wyremontowaną ul.Leszczynową w Kolniku oraz
obecnie remontowaną ul. C.K.Norwida w Pszczółkach,
2) zrealizowaliśmy Święto Miodu Pszczółkowskiego,
3) zrealizowaliśmy projekt „We wszystkich odcieniach miodu”, którego efektem jest
komiks „O Dorotce i pszczole, czyli jak to z Pszczółkami było”,
4) zrealizowaliśmy projekt „Pszczółki w drodze po zdrowie”, w ramach którego prawie 100
osób korzystało z zajęć gimnastyki korekcyjnej dla seniorów,
5) realizując projekt „Pszczółki nieznane - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych do promocji walorów lokalnych” zostały zakupione 3 laptopy z oprogramowaniem i prowadzone są warsztaty z wykorzystania nowoczesnych technologii w fotografii,
6) kupiliśmy kolejne elementy wyposażenia do Biblioteki Publicznej w Pszczółkach,
7) zostały podpisane akty notarialny na przejęcie drogi w Kleszczewku oraz przejęcie
ul.Słonecznej w Kolniku,
8) został sprzedany lokal mieszkalny przy ul.Tczewskiej w Pszczółkach,
9) złożyliśmy program do tzw. schetynówki na modernizację ul. A.Mickiewicza w Pszczółkach - wartość zadania wynosi blisko 1.700 tys. zł,
10) wybudowaliśmy 200 m odcinek wodociągu w Ostrowitem,
11) na terenie gminy trwa zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
12) w sołectwach odbyły się zebrania wiejskie, podczas których ustalono przeznaczenie
środków funduszu sołeckiego na 2015 r.,
13) na terenie naszej gminy miały miejsce 2 pożary - spłonął budynek mieszkalny w Ulkowych oraz dach na budynku przy ul.Ogrodowej w Pszczółkach.
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Pani Wójt powiedziała, że w dniu 2 października br. od godz.17 do Urzędzie Miasta
Pruszcz Gdański rozpoczną się konsultacje społeczne dot. Strategii Rozwoju Gdańskiego
Obszaru Metropolitalnego na lata 2014-2030, natomiast 4 października br. na terenie
dawnej strzelnicy za torami kolejowymi w Pszczółkach odbędzie się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy. Zaprosiła
wszystkich do wzięcia udziału w tych wydarzeniach.
Pani Wójt powiedziała, że krąży informacja, iż utrudniała uruchomienie niepublicznego
przedszkola „Dębowy Zakątek” w Kolniku. W związku z tym wyjaśniła obecnym, że
wniosek o wpisanie przedszkola do ewidencji niepublicznych placówek został złożony 26
sierpnia 2011 r. W dniu 6 września 2011 r. z Urzędu zostało wysłane pismo o uzupełnienie
brakujących dokumentów, m.in. o opinię sanepidu. W dniu 12 września wpłynęła prośba
osoby prowadzącej o przedłużenie terminu złożenia brakujących dokumentów do 26
września 2011 r. - wyrażono zgodę. Następnie wpływały kolejne prośby o przedłużenie
terminu: do 15 października 2011 r. - wyrażono zgodę, do 15 listopada 2011 r. - wydano
zgodę i do 15 grudnia 2011 r. - również wydano zgodę. W dniu 28 grudnia 2011 r.
otrzymaliśmy informację, że rozpoczęcie działalności przedszkola jest planowane na
2 stycznia 2012 r. W dniu 29 grudnia 2011 r. zostały uzupełnione dokumenty niezbędne do
rejestracji przedszkola i 30 grudnia 2011 r. przedszkole zostało wpisane do ewidencji
niepublicznych placówek, zatem wniosek został załatwiony w ciągu 1 dnia.
Pani Wójt powiedziała, że została zobowiązana przez Radę Gminy do poinformowania,
jak zakończyła się sprawa kontroli dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu
w Kolniku. Poprosiła p.J.Przyłucką o przedstawienie wyników.
Pani Sekretarz poinformowała Radę, że Urząd Gminy wydał decyzję w sprawie zwrotu
dotacji w kwocie ok. 3.400 zł. Prowadzący przedszkole odwołali się do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego, które decyzją z dnia 15 lipca br. utrzymało w mocy naszą
decyzję, nakazując zwrot dotacji, w części wskazanej przez Urząd Gminy. SKO stwierdziło,
że Wójt, prowadząc kontrolę, działał na podstawie prawa oraz że ustalenia kontroli były
prawidłowe. Osoba prowadząca przedszkole zaskarżyła decyzję SKO do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego. Podała również Urząd do sądu z tytułu niewypłacenia części
dotacji na dwójkę dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola, co stwierdziła kontrola.
Sprawa trwała blisko rok i wyrokiem z dnia 1 lipca 2014 r. sąd oddalił powództwo oraz w
całości obciążył powoda kosztami postępowania. Pani Sekretarz udostępniła radnym do
wglądu zarówno decyzję SKO, jak i wyrok sądu.
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:
1) do kancelarii Rady Gminy wpłynęła następująca korespondencja:
- wniosek Fundacji Pozytywne Inicjatywy w sprawie zaplanowanie w uchwale budżetowej na 2015 r. środków na dotację celową dla prowadzonego w Pszczółkach żłobka w tej sprawie podjęta została uchwała,
- prośba Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim
o pomoc w zakupie sprzętu medycznego,
2) uczestniczył we wszystkich posiedzenia Komisji Rady Gminy,
3) podczas pełnienia dyżurów na bieżąco załatwiał zgłaszane sprawy,
4) w dniu 2 września br. w pruszczańskiej Faktorii odbył się Turniej Samorządowców
Powiatu Gdańskiego. Rywalizacja była w 6 konkurencjach, zabawa świetna, a nasza
ekipa zdobyła 3 miejsce.
Ad.5 Wolne wnioski i informacje.
Radny K.Sądej nawiązał do wyjaśnień Pani Wójt dotyczących prowadzonego przez siebie
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Przedszkola „Dębowy Zakątek” i powiedział, że problem zawsze tkwi w szczegółach. Pani
Wójt wie o czym mowa, bo osobiście była zaangażowana w Starostwie w kwestii utrudniania uzyskania dokumentów niezbędnych do uruchomienia przedszkola.
Przewodniczący Rady R.Klamann zapytał, czy Rady Gminy życzy sobie dalszych wyjaśnień
w tym temacie, ponieważ możemy długo dyskutować, ale sprawa jest poza nami.
Radny Z.Łysik powiedział, że powinniśmy dać możliwość wypowiedzenia się, jednak
pozostali radni odpowiedzieli, że wystarczy informacja o finale sprawy przekazana przez
Panią Wójt.
Pan K.Sądej powiedział, że sprawa nie jest jeszcze zamknięta, ponieważ na decyzję SKO
wniósł skargę do Sądu Administracyjnego i sprawa się toczy.
Pani Wójt powiedziała, że w tym postępowaniu Gmina już nie jest stroną.
Radny K.Sądej powiedział, że jest wyrok przeciwko Gminie, która nie zapłaciła całej
należności wykonawcy termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Pszczółkach. W wyroku
podane są odsetki w kwocie 2.953 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania. Sprawa może
być przegrana i z którego paragrafu zostaną zapłacone odsetki? Czy zapłaci za to Gmina?
Pani Wójt wyjaśniła, że kiedy rozpoczęliśmy procedurę odbiorową termomodernizacji
zgłosił się podwykonawca z informacją, iż nie otrzymał wynagrodzenia. Mając umowę
z wykonawcą mieliśmy obowiązek zatrzymania części jego wynagrodzenia na poczet
należności dla podwykonawcy. Wezwanie sądu do zapłaty to uproszczona procedura.
Dodała, że p.Sądej dobrze wie, jak się to odbywa, bo sam złożył w takim trybie pozew do
sądu przeciw gminie i uzyskał nakaz zapłaty w trybie uproszczonym. Po sprzeciwie gminy
odbył się proces, w wyniku którego sąd oddalił jego powództwo. Podobnie jest w sprawie
termomodernizacji szkoły. Gmina również złożyła sprzeciw i sprawa będzie się toczyć
w normalnym trybie. Gdybyśmy nie zatrzymali pieniędzy dla podwykonawcy wówczas
mielibyśmy problem.
Przewodniczący Rady powiedział, że radny K.Sądej wprowadza dodatkowy wątek, a w
związku z tym, że radni nie życzą sobie dalszej dyskusji na ten temat, zabiera głos
radnemu i prosi o zgłaszanie kolejnych wniosków i informacji.
Radny J.Juchniewicz podziękował wszystkim za pomoc okazaną rodzinie z Ulkowych,
której spłonął budynek mieszkalny. Powiedział, że trwa porządkowanie terenu, a poszkodowani obecnie mieszkają w świetlicy wiejskiej. Zapytał, czy jeszcze w jakiś sposób
możemy im pomóc?
Pani Wójt powiedziała, że rodzina otrzymała pomoc z GOPS, budynek na szczęście był
ubezpieczony i będzie wypłacone odszkodowanie.
Ad.6 Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji
Rady Gmin i zamknął obrady słowami: ”Zamykam obrady XXXI sesji Rady Gminy
Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.11:30.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Roman Klamann
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