PROTOKÓŁ Nr V/15
V sesji Rady Gminy Pszczółki,

która odbyła się w dniu 24 lutego 2015 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
V sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 14:00 w sali narad Urzędu
Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczyła p.Halina Ostrowska - Przewodnicząca
Rady Gminy, przy udziale Wiceprzewodniczących p.Krzysztofa Kutkowskiego i p.Jarosława
Juchniewicza.
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 III i IV sesji,
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie funduszu sołeckiego - referuje p.O.Laskowska,
2) w sprawie Planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2015 r. - referuje p.A.Niedźwiecka-Hirsz,
3) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Pszczółki - referuje
p.H.Ostrowska,
4) w sprawie porozumienia z Województwem Pomorskim dotyczącego wspólnej organizacji
II Pszczółkowskiego Forum Pszczelarskiego - referuje p.E.Grabowska,
5) w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Gminnego w Pszczółkach na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego - referuje p.J.Przyłucka,
6) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kolniku - referuje p.J.Przyłucka,
7) w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt - referuje p.J.Drzewiecki,
8) w sprawie przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych działki nr 198 w Różynach referuje p.O.Laskowska,
9) w sprawie sprzedaży działki nr 873 w Pszczółkach - referuje p.O.Laskowska,
10) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działki nr 161 i 156/40) - referuje
p.O.Laskowska,
11) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 233/6, 233/12/ 233/14,
233/22 i 233/25) - referuje p.O.Laskowska.
3. Plan pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki na
2015 r. - referuje p.W.Rek - Przewodniczący Komisji.
4. Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady
Gminy Pszczółki na 2015 r. - referuje p.M.Urbanek - Przewodniczący Komisji.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę
Pszczółki - referuje p. J.Żbikowska.
6. Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami.
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7. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
V sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami: „Otwieram V
sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła obecność 14
radnych - jeden nieobecny (radny A.Krzewiński), tym samym prawomocność sesji
i zdolność do podejmowania uchwał - lista obecności w załączeniu.
W sesji uczestniczyło także 7 sołtysów - lista obecności w załączeniu.
3) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad znajduje się w materiałach
na sesję, które otrzymali wszyscy radni. Zapytała, czy są uwagi do zaproponowanego
porządku sesji. Ponieważ żadnych nie zgłoszono, zarządziła głosowanie. Obecnych 14
radnych, wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołów III i IV sesji
Przewodnicząca Rady H.Ostrowska powiedziała, że protokoły III i IV 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 Z.Łysik zapytał, czy po spotkaniu z przedstawicielami Policji są nowe informacje na
temat sprawców włamań, które miały miejsce na naszym terenie.
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Pani Wójt odpowiedziała, że otrzymała informację, iż są postępy w poszukiwaniach, ale
sprawców jeszcze nie wykryto.
Na posiedzenie przybył radny A.Krzewiński.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie funduszu sołeckiego
Pani O.Laskowska powiedziała, że o wydzieleniu w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki rozstrzyga Rada Gminy w terminie do 31 marca roku
poprzedzającego kolejny rok budżetowy. Fundusz ten jest formą budżetu obywatelskiego,
umożliwiającą bezpośrednie decydowanie mieszkańców o przeznaczeniu określonej kwoty
na realizację przedsięwzięć, będących zadaniami własnymi gminy. Fundusz sołecki
funkcjonuje u nas od 2009 r. i ta forma wydatkowania środków budżetu sprawdziła się.
Pani Wójt dodała, że zmieniła się ustawa o funduszu sołeckim i zgodnie z nowym jej
brzmieniem, podjęta uchwała będzie działała w latach następnych, aż do odwołania.
Przypomniała, że fundusz realizują sołtysi z mieszkańcami sołectwa, bo taka jest idea
ustawy. Mieszkańcy konsolidują się i robią coś wspólnie, a gmina tylko nadzoruje
wydatkowanie tych środków zgodnie z przepisami - ustawą o finansach publicznych
i Prawem zamówień publicznych.
Radny K.Kutkowski poprosił o podanie wielkości funduszu sołeckiego.
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Pani J.Żbikowska podała kwoty, które zostały wyliczone dla poszczególnych sołectw.
Radny W.Rek zapytał o terminy realizacji funduszu.
Pani O.Laskowska odpowiedziała, że do 31 lipca Wójt przekazuje sołtysom informację
o wysokości przypadających poszczególnym sołectwom środków, wyliczonych wg wzoru
znajdującego się w ustawie, a do 30 września sołtysi przekazują Wójtowi wnioski,
uchwalone przez zebranie wiejskie, celem ich uwzględnienia w projekcie budżetu gminy
na następny rok.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła 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 V/21/15 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie Planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2015 r.
Pani A.Niedźwiecka-Hirsz - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, powiedziała, że plan
pracy Komisji został opracowany na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2015 r. i odczytała
jego treść.
Ponieważ nie było żadnych pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
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 V/22/15 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Pszczółki
Przewodnicząca Rady Gminy p.H.Ostrowska powiedziała, że skład Komisji Statutowej
został ustalony podczas wspólnego posiedzenia Komisji i znajduje się w projekcie
uchwały.
Radny P.Cichocki powiedział, że zadeklarował pomoc przy pracy nad statutem, jednak nie
wyraził zgody na członkostwo w Komisji, ze względu na brak czasu. Poprosił, aby
wykreślić jego nazwisko ze składu Komisji.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy jest inna osoba chętna do pracy nad statutem.
Radny J.Juchniewicz zgłosił się do pracy w Komisji i jego nazwisko zostało wpisane
w poz.5 zamiast radnego P.Cichockiego.
Ponieważ do projektu uchwały nie było innych uwag, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła 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 V/23/15 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie porozumienia z Województwem Pomorskim dotyczącego wspólnej organizacji II Pszczółkowskiego Forum Pszczelarskiego
Pani J.Przyłucka powiedziała, że na 11 kwietnia br. zostało zaplanowane II
Pszczółkowskie Forum Pszczelarskie. Ponieważ będą w nim uczestniczyć pszczelarze
z terenu województwa, zwróciliśmy się z wnioskiem Departamentu Programów Obszarów
Wiejskich o współudział w jego organizacji. Otrzymaliśmy deklarację pomocy i w tym celu
konieczne jest zawarcie porozumienia między Gminą Pszczółki a Województwem
Pomorskim, co umożliwi podjęta uchwała.
Ponieważ do projektu uchwały nie było żadnych pytań ani uwag, Przewodnicząca
Rady Gminy zarządziła 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 V/24/15 została podjęta jednogłośnie.
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5) w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Gminnego w Pszczółkach na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
Pani J.Przyłucka powiedziała, że projekt uchwały został przeanalizowany podczas
posiedzenia Komisji Oświaty. Wyjaśniła, że zmiana ustawy o systemie oświaty
wprowadziła nowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli publicznych i określiła 7
kryteriów naboru. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego zostały określone kryteria naboru do Przedszkola Gminnego
na drugim etapie. Przedstawiła te kryteria, ich wagę i dokumenty niezbędne do
potwierdzenia ich spełnienia.
Ponieważ do projektu uchwały nie było żadnych pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła 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 V/25/15 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kolniku
Pani J.Przyłucka powiedziała, że uchwała ma charakter porządkowy, ponieważ od
września 2008 r. do Szkoły Filialnej w Kolniku nie uczęszczają już uczniowie. Dzieci
dowożone są do Szkoły Podstawowej w Pszczółkach, w której mają możliwość
korzystania z wielu zajęć dodatkowych. Budynek stoi pusty, a mieszkańcy na zebraniu
wiejskim opowiedzieli się za likwidacją szkoły i przeznaczeniem obiektu na świetlicę
wiejską. Następnie Pani Sekretarz przedstawiła procedurę likwidacji szkoły, którą
rozpocznie podjęcie niniejszej uchwały.
Radny Z.Łysik zapytał, czy w szkole mieszka jeszcze rodzina emerytowanego dyrektora
tej placówki.
Pani Wójt odpowiedziała, że od ubiegłego roku już tam nikt nie mieszka.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła 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 V/26/15 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt
Projekt uchwały omówiła p.O.Laskowska. Powiedziała, że zapewnienie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Ustawa
o ochronie zwierząt nakłada na Radę Gminy obowiązek przyjęcia corocznie programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności. Program został
uzgodniony z Głównym Lekarzem Weterynarii oraz uzyskał pozytywną opinię Kół
Łowieckich działających na terenie naszej gminy. Na jego realizację w 2015 r. została
przeznaczona kwota 32 tys. zł.
Radny K.Kutkowski zapytał, czy ktoś jeździ po terenie i sprawdza, gdzie są bezdomne
zwierzęta. Obserwujemy wiele biegających psów, które mają właścicieli - zapytał, czy
mamy narzędzie sprawdzenia i ustalenia właściciela. Często zwierzęta te są zaniedbane.
Pani Wójt powiedziała, że swego czasu zrobiliśmy akcję czipowania psów w Kleszczewku
i w części Różyn, ale dopóki nie zostanie to zrobione w całej Polsce, działanie takie jest
bezsensowne, ponieważ psy się przemieszczają. Gdy otrzymujemy informację o bezdomnym zwierzęciu, zabieramy je do lekarza weterynarii, dajemy ogłoszenie lub szukamy
domu. Jeśli te działania nie przynoszą rezultatu - oddajemy do schroniska. Jednorazowy
przyjazd pracowników schroniska i zabranie zwierzęcia to koszt ok. 2 tys. zł.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
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radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr V/27/15 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych działki nr 198 w Różynach
Pani O.Laskowska wyjaśniła, że w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 198
w Różynach była już podjęta uchwała, jednak konieczne jest doprecyzowanie zapisu, iż
zostanie ona wykorzystana na realizację inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej.
Powierzchnia działki to ok.7ha.
Pani Wójt powiedziała, że zrobiliśmy zagospodarowanie terenu, ale Agencja nie może
nam nieodpłatnie przekazać terenu na cel przez nas ustalony. Miejsce jest bardzo
atrakcyjne i zależy nam, aby ta działka przeszła na własność Gminy.
Radna U.Narożnik zapytała, co teraz jest na tym terenie.
Pani Wójt odpowiedziała, że dotychczas był dzierżawiony, a obecnie mieszkańcy
obsiewają go.
Radny M.Urbanek stwierdził, że to bardzo dobra inicjatywa, ponieważ w sąsiedztwie
powstaje wiele budynków mieszkalnych.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
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 V/28/15 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie sprzedaży działki nr 873 w Pszczółkach
Pani O.Laskowska powiedziała, że chodzi o sprzedaż działki położonej przy
ul.Tczewskiej w Pszczółkach na rzecz użytkownika wieczystego, który w tej sprawie złożył
wniosek. Do zbycia niniejszej nieruchomości konieczna jest zgoda Rady Gminy wyrażona
w uchwale.
Pani Wójt dodała, że jest to teren dawnego SKR, na którym później funkcjonowała firma
VETREX.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła 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 V/29/15 została podjęta jednogłośnie.
10) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działki nr 161 i 156/40)
Pani O.Laskowska powiedziała, że właściciel inwestycji położonej przy drodze
gminnej zwrócił się z wnioskiem o nadanie jej nazwy. W sąsiedztwie położone są
ul. Kwiatowa i ul. Bławatkowa, stąd propozycja nazwy „ul. Storczykowa”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła 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 V/30/15 została podjęta jednogłośnie.
11) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 233/6, 233/12/ 233/14,
233/22 i 233/25)
Pani O.Laskowska powiedziała, że właściciele inwestycji położonych przy prywatnej
drodze w Skowarczu - za wiaduktem po lewej stronie, zwrócili się z wnioskiem o nadanie
jej nazwy, by dopełnić formalności meldunkowych. Zaproponowali nazwę „ul. Pod
Jałowcem”.
Radny Z.Łysik powiedział, że dziwnie brzmi nazwa „Pod Jałowcem” i zaproponował, aby
zmienić ją na „Jałowcową”
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Pozostali radni nie poparli tej propozycji.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej uwag, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, przeciw - 1 radny (Z.Łysik), osób
wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwała nr V/31/15 została podjęta.
.

Ad.3 Plan pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki na
2015 r. przedstawił p.W.Rek - Przewodniczący Komisji. Plan stanowi załącznik nr 1 do
protokołu.
Pytań i uwag nie było.
Ad. 4 Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu
Rady Gminy Pszczółki na 2015 r. przedstawił p.M.Urbanek - Przewodniczący Komisji.
Plan pracy stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Pytań i uwag nie było.
Ad.5 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 2014 r. kwota bazowa wynosiła 2.717,59 zł. W terminie do dnia 20 stycznia każdego
roku organ prowadzący zobowiązany jest przeprowadzić analizę poniesionych
w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w stosunku
do wysokości średnich wynagrodzeń określonych w Karcie Nauczyciela oraz
średniorocznego zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
W przypadku nieosiągnięcia wymaganej wysokości ustala się różnicę i jednorazowo
wypłaca do końca stycznia danego roku.
W 2014 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli kontraktowych w naszej gminie było
powyżej wymaganego minimum, natomiast stażystów, mianowanych i dyplomowanych poniżej. Dlatego tej grupie zostały wypłacone jednorazowe dodatki uzupełniające
w łącznej kwocie 90.243,20 zł.
Pani Wójt powiedziała, że ponosimy konsekwencję obowiązującego prawa, na które nie
mamy wpływu. W żadnej szkole nie powinno być dodatku wyrównawczego, ale byłoby to
wynikiem wielu nadgodzin realizowanych przez nauczycieli, zamknięcia małych szkół
i funkcjonowania dużych liczebnie oddziałów. My nie chcemy pozbawiać nauczycieli pracy
i zależy nam, aby dzieci uczyły się w komfortowych warunkach. Aspekt finansowy jest
absolutnie ważny, ale nie jest najważniejszy.
Do przedstawionego sprawozdania nie było pytań ani uwag.
Ad.6 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) styczeń był miesiącem przeprowadzania inwentaryzacji i sporządzania sprawozdań
do różnych instytucji,
2) podziękowała za udział w spotkaniu noworocznym,
3) odbyło się spotkanie Wójtów okolicznych gmin, Burmistrza Pruszcza Gd.,
Prezydenta Tczewa i złożyliśmy do Marszałka Województwa wniosek o utworzenie
Obszaru Funkcjonalnego Rozwoju Usług Logistycznych,
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4) podpisała deklarację przystąpienia Gminy do Obszaru Funkcjonalnego Żuław, co
rozszerzy możliwość ubiegania się o środki unijne,
5) jest po spotkaniu w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych w związku z podwyżką
cen, która nastąpi od 1 kwietnia br.,
6) weszła w życie nowa ustawa o czystości i porządku w gminach, która wprowadza
obowiązek selektywnej zbiórki odpadów - szkła, plastików, papieru, metali
i zielonych. My zrobiliśmy taki podział na początku i okazało się, że był to bardzo
dobry pomysł,
7) w sołectwach odbyły się wybory sołtysów - przywitała nowego sołtysa sołectwa
Różyny - p. Artura Fierke - w pozostałych sołectwach nie ma zmian personalnych,
8) odbyło się spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w związku z włamaniami
na terenie naszej gminy - wystąpiliśmy do Policji o wskazanie najbardziej
„wrażliwych” miejsc, by oszacować ewentualny koszt zainstalowania monitoringu,
9) odbyło się podsumowanie roku w Państwowej Straży Pożarnej i walne zebranie
w OSP w Pszczółkach,
10) wczoraj miało miejsce walne zebranie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego
i zostały wybrane władze na nową kadencję - Pani Wójt w dalszym ciągu jest
członkiem zarządu,
11) odbyło się spotkanie z Nadleśnictwem Kolbudy w sprawie planów łowieckich,
12) z Przewodniczącą Rady Gminy uczestniczyła w spotkaniu młodzieżą w sprawie
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy - wyłoniono Gminną Komisję Wyborczą,
13) rozpoczęła się budowa zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni ścieków
w Pszczółkach - koszt to ok. 850 tys. zł,
14) trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Ulkowych, w ul. Rataja w Pszczółkach oraz
wodociągu w Ostrowitem,
15) zostały przydzielone, a jutro będą wręczone stypendia Wójta dla młodzieży
Publicznego Gimnazjum, osiągającej bardzo dobre wyniki w nauce - stypendia
otrzyma 18 uczniów, w tym 9 po 200 zł/miesięcznie za średnią ocen powyżej 5,5
oraz 9 uczniów po 100 zł/miesięcznie - za średnią ocen 5,1 - 5,49.
Ad.7 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Gminy.
Pani H.Ostrowska powiedziała, że:
1) do kancelarii Rady Gminy wpłynęło pismo Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim o pomoc finansową w zakupie sprzętu medycznego
- zgodnie z kompetencją zostało przekazane do Pani Wójt,
2) w Bibliotece Publicznej w Pszczółkach odbyło się spotkanie z młodzieżą w sprawie
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy - niestety była niska frekwencja,
3) uczestniczyła w walnym zebraniu OSP w Pszczółkach,
4) w każdą środę pełniła dyżur w Urzędzie Gminy, jednak nie było interesantów,
5) uczestniczyła w posiedzeniach wszystkich Komisji Rady Gminy.
Ad.8 Wolne wnioski i informacje.
Radny W. Rek poprosił, aby nagłośnić wśród mieszkańców informację o możliwości
odbioru od nich odpadów budowlanych.
Radny K.Kutkowski zwrócił uwagę na problem z wypalaniem traw.
Powiedział również, że przy ścieżce rowerowej zbierają się grupy młodzieży, która
spożywa alkohol i zostawia śmieci - poprosił, aby się temu przyjrzeć, może zwrócić
o pomoc do Policji.
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Pan M.Olejnik - radny powiatowy, powiedział, że patrol niewiele zrobi, być może
rozwiązaniem byłoby wycięcie krzewów i zainstalowanie kilku lamp.
Pani Wójt powiedziała, że krzewy możemy wykarczować, natomiast budowa oświetlenia
to inwestycja. Może Powiat zechciałby wesprzeć nas finansowo? Mamy dokumentacje na
budowę oświetlenia ulicznego, która czeka na półce i te zadania w pierwszej kolejności
będziemy realizować.
Pan M.Olejnik zapytał o dalsze plany modernizacji ulic A.Mickiewicza i H.Sienkiewicza.
Pani Wójt odpowiedziała, że jeśli będą pieniądze, to w pierwszej kolejności
zmodernizujemy ul.Mickiewicza.
Ad.9 Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w sesji Rady Gminy
i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady V sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.16:40
.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska
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