PROTOKÓŁ Nr VII/15
VII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 17 czerwca 2015 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach

VII 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 protokołu VI sesji,
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2014 r., ocena jego realizacji i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu - przedstawia p.J.Żbikowskia - Skarbnik Gminy
3. Sprawozdanie finansowe gminy Pszczółki za 2014 r. - przedstawia p.J.Żbikowska
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2014 r. - przedstawia p.H.Ostrowska Przewodnicząca Rady Gminy Pszczółki
5. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pszczółki na dzień 31.12.2014 r. przedstawia p.O.Laskowska
6. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Pszczółki - przedstawia p.A.Niedźwiecka-Hirsz
7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki - przedstawia
p.A.Niedźwiecka-Hirsz
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki - przed-stawia
p.H.Ostrowska
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 r. - referuje p.J.Żbikowska,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2015-2022
- referuje p.J.Żbikowska,
3) w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na realizację zadania pn. „Święto Miodu
Pszczółkowskiego” - referuje p.J.Przyłucka,
4) w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Kolniku - referuje p.J.Przyłucka,
5) w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic i obwodów w gminie Pszczółki - referuje p.J.Przyłucka,
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6) zmieniająca uchwałę nr V/25/15 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów
naboru do Przedszkola Gminnego w Pszczółkach w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego - referuje p.J.Przyłucka,
7) w sprawie współtworzenia przez Gminę Pszczółki obszaru lokalnej grupy działania „Trzy
Krajobrazy” - referuje p.O.Laskowska,
8) w sprawie umowy partnerskiej dotyczącej współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach Żuławskiego Obszaru Funkcjonalnego - referuje p.O.Laskowska,
9) w sprawie porozumienia z Gminą Miasta Gdańska dotyczącego zagospodarowania
odpadów komunalnych z terenu gminy Pszczółki w zakresie ich termicznego przetwarzania
- referuje p. O.Laskowska,
10) w sprawie przejęcia od PKP lokali mieszkalnych w Pszczółkach - referuje
p.O.Laskowska,
11) w sprawie przejęcia działki nr 453/9 i części działki nr 451 w Pszczółkach - referuje
p.O.Laskowska,
12) w sprawie sprzedaży działki nr 159/5 w miejscowości Ulkowy - referuje p.O.Laskowska,
13) w sprawie przejęcia działki nr 223/8 w Pszczółkach - referuje p.O.Laskowska,
14) w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania
środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Gdańsku - referuje p.J.Przyłucka,
15) w sprawie wydzierżawienia na okres do 5 lat działek położonych w Skowarczu
i Pszczółkach - referuje p.O.Laskowska,
16) zmieniająca uchwałę nr XXVIII/286/06 z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w
gminie Pszczółki - referuje p.O.Laskowska.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach w 2014 r. - referuje p.B.Nowakowska - Kierownik GOPS w Pszczółkach.
11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 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 2014
- referuje p.B.Nowakowska,
13. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Pszczółki za rok 2014 - referuje p.B.Nowakowska.
14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Pszczółki w 2014 r. - referuje p.B.Nowakowska.
15. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizaczacjami pozarządowymi na 2014 r.” - referuje p.E.Grabowska,
16. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki za rok 2014 - referuje p.O.Laskowska
17. Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami.
18. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie obrad.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
VII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami: „Otwieram
VII sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie.
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2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła obecność 13 radnych
- dwoje nieobecnych usprawiedliwionych (radna M.Bartkowska i radny P.Cichocki), 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. Z punktu 9 porządku usuwamy projekt uchwały nr 15
- w sprawie wydzierżawienia na okres do 5 lat działek położonych w Skowarczu i Pszczółkach. Powiedziała również, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty i Komisji
Gospodarczej (w dniu 15 czerwca 2015 r.), w której uczestniczyli także członkowie Komisji
Rewizyjnej, bardzo szczegółowo były omawiane sprawozdania z realizacji w 2014 r. zadań
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach, a także Programu współpracy
Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki.
Zapytała, czy radni życzą sobie, aby powtórnie zreferować te zagadnienia, a jeśli nie - czy
są jakieś pytania do omówionych sprawozdań. Radni jednogłośnie zadecydowali, żeby nie
omawiać ponownie sprawozdań, ani nie mieli do nich żadnych pytań. Przewodnicząca Rady
powiedziała, że w tej sytuacji odstępujemy od omawiania punktów 10-16 porządku i zarządziła głosowanie nad tak proponowanym porządkiem sesji. Obecnych 13 radnych, wynik
głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad
został przyjęty jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołu VI sesji
Przewodnicząca Rady H.Ostrowska powiedziała, że protokół VI 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
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
1) Radny Maciej Urbanek powiedział, że mieszkańcy ul. Różana Góra zgłosili problem
składowania odpadów budowlanych za świetlicą wiejską w Różynach - zrobiło się tam
wysypisko śmieci.
Pani Wójt odpowiedziała, że w przyszłości prosi o przekazywanie takich informacji
niezwłocznie - telefonicznie, ponieważ bylibyśmy już w terenie i temat byłby załatwiony.
2) Pan Jan Guszkowski - Sołtysa Skowarcza, zapytał, czy jest możliwe zamontowanie
barierek na zakręcie ul.Łąkowej w Skowarczu - przy torach kolejowych, pod wiaduktem. Jest
tam niebezpiecznie ze względu na istniejący rów.
Poprosił także, aby usunąć dwa drzewa przy posesji p.Piekutowskiego, ponieważ znacznie
utrudniają widoczność przy wyjeździe z ul.Żuławkiej na drogę krajową nr "91".
Pani Wójt powiedziała, że z wnioskiem o wycinkę drzew musi się do nas zwrócić właściciel
nieruchomości. Zaproponowała, aby w tej sprawie jutro spotkać się w terenie.
3) Pan Artur Fierke - Sołtys Różyn, zapytał, czy można kupić i zamontować na boisku
w Różynach siedziska dla gości.
Pani Wójt odpowiedziała, że można to zrobić ze środków funduszu sołeckiego.
Ad.2 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2014 rok, ocena jego realizacji i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
Pani Wójt przedstawiła prezentację multimedialną, w której pokazała i omówiła wszystkie
zrealizowane w 2014 r. inwestycje, a także zorganizowane uroczystości i wydarzenia
kulturalne, jakie miały miejsce na terenie naszej gminy.
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Pani J.Żbikowska powiedziała, że sprawozdanie z wykonania budżetu było szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 15 czerwca br.
Uzupełniła informacje przekazane przez Panią Wójt w prezentacji, a następnie odczytała
treść uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7
kwietnia 2015 r., w której pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie gminy Pszczółki
z realizacji budżetu za 2014 rok.
Uwag do omówionego zagadnienia nie było.
Ad.3 Pani J.Żbikowska przedstawiła sprawozdanie finansowe, które składa się z czterech
elementów:
- 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, sporządzonych na dzień 31 grudnia 2014 r.
Uwag do omówionego zagadnienia nie było.
Ad.4 Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za
2014 r. i zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy
- 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr VII/38/15 została podjęta jednogłośnie.
Ad.5 Stan mienia gminy Pszczółki szczegółowo przedstawiła p.Olga Laskowska - Kierownik
Referatu Inwestycji.
Pytań do omówionego zagadnienia nie było.
Ad.6 Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Pszczółki.
Pani A.Niedźwiecka-Hirsz odczytała treść opinii Komisji Rewizyjnej, stanowiącej
jednocześnie wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki.
Komisja na posiedzeniu w dniu 19 maja 2015 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2014 i złożyła wniosek do Rady Gminy o udzielenie absolutorium dla
Wójta.
Ad.7 Pani A.Niedźwiecka-Hirsz odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 maja 2015 r., w której pozytywnie zaopiniowano
wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pszczółki z tytułu
wykonania budżetu za 2014 r.
Ad.8 Pani H.Ostrowska stwierdziła, że Rada Gminy zapoznała się ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do podjęcia decyzji w sprawie absolutorium dla Wójta. Ponieważ jest
ona podejmowana w drodze uchwały przedstawiła projekt dokumentu i zarządziła
głosowanie nad uchwałą o udzielenie absolutorium dla Pani Wójt z tytułu wykonania
budżetu za 2014 r. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr VII/39/15 została podjęta jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała Pani Wójt kolejnego absolutorium. Do
życzeń przyłączył się przybyły na sesję Starosta Gdański - p.Stefan Skonieczny.
Ad.9 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2015 rok
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Pani J.Żbikowska wyjaśniła, że projekt zmiany budżetu obejmuje zmniejszenie o kwotę
281.309 zł planu dochodów i wydatków, natomiast przychody i rozchody budżetu nie ulegają
zmianie. Szczegółowo omówiła wszystkie zmiany.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.
Uchwała nr VII/40/15 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2015-2022
Projektu uchwały omówiła p.J.Żbikowska. Powiedziała, że zmiana WPF jest konieczna
ze względu na wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć. Kolejno omówiła wszystkie
zmiany.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.
Uchwała nr VII/41/15 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na wspólną realizację zadania pn.
„Święto Miodu Pszczółkowskiego”
Pani J.Przyłucka - Sekretarz Gminy, wyjaśniła, że uchwała upoważnia Wójta do
podpisania porozumienia w sprawie przekazania przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu
Gd. dotacji celowej w kwocie 6.000,00 zł na organizację Święta Miodu Pszczółkowskiego.
Impreza została zaplanowana na 20 września 2015 r. w Parku Lipowym w Pszczółkach.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
nr VII/42/15 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Kolniku
Pani J.Przyłucka powiedziała, że podjęcie uchwały zakończy procedurę likwidacji Szkoły
Filialnej w Kolniku, która faktycznie nie funkcjonuje od 2008 r. Projekt dokumentu został
pozytywnie zaopiniowany przez Pomorskiego Kuratora Oświaty i Związek Nauczycielstwa
Polskiego.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
nr VII/43/15 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic i obwodów w gminie Pszczółki
Pani J.Przyłucka wyjaśniła, że uchwała jest konsekwencją podjętej przed chwilą uchwały
w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Kolniku. Ponieważ jest to akt prawa miejscowego
uchylamy dotychczasową uchwałę i podejmujemy nową.
Do projektu uchwały nie było pytań, więc Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
nr VII/44/15 została podjęta jednogłośnie.
6) zmieniająca uchwałę nr V/25/15 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów
naboru do Przedszkola Gminnego w Pszczółkach w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
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Pani J.Przyłucka powiedziała, że w załączniku do uchwały zmieniamy zapis dotyczący
dokumentu niezbędnego do potwierdzenia jednego z kryteriów naboru - zamiast wymogu
dostarczenia zaświadczenia o wysokości zarobków, rodzice zobowiązani będą do złożenia
oświadczenia o uzyskiwanym dochodzie.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
nr VII/45/15 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie współtworzenia przez Gminę Pszczółki obszaru lokalnej grupy działania „Trzy
Krajobrazy”
Pani Olga Laskowska wyjaśniła, że Gmina Pszczółki jest członkiem zwyczajnym
Lokalnej Grupy Działania "Trzy Krajobrazy" od 2008 r. i dzięki temu korzystała ze środków
unijnych rozdzielanych za pośrednictwem tej grupy. Aby dalej była taka możliwość
konieczne jest utrzymanie członkostwa i wspólne opracowanie nowej Lokalnej Strategii
Rozwoju, stąd projekt uchwały.
Pani Wójt dodała, że nowa perspektywa finansowania wymaga podjęcia uchwały o dalszej
przynależności do LGD "Trzy Krajobrazy".
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
nr VII/46/15 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie umowy partnerskiej dotyczącej współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach Żuławskiego Obszaru Funkcjonalnego
Pani O.Laskowska powiedziała, że zawarcie umowy partnerskiej związane jest z realizacją wspólnych projektów na obszarze Żuław i zwiększa szansę pozyskiwania środków ze
względu na umieszczenie tego obszaru w akcie prawnym o randze krajowej.
Radny K.Kutkowski zapytał, czy wiąże się to z płaceniem składek członkowskich.
Pani Wójt odpowiedziała, że nie, ponieważ należymy do Stowarzyszenia Żuławy i obszar
funkcjonalny jest utworzony w ramach tego Stowarzyszenia.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
nr VII/47/15 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie porozumienia z Gminą Miasta Gdańska dotyczącego zagospodarowania
odpadów komunalnych z terenu gminy Pszczółki w zakresie ich termicznego przetwarzania
Pani Wójt wyjaśniła, że odpady energetyczne nie mogą być składowane na wysypiskach,
tylko trzeba je oddać do spalarni. Od 1 stycznia 2016 r. na gminy, będące właścicielami tych
odpadów, nakładane będą kary, jednak posiadanie uchwały uchroni od tego. Jest zgoda
Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na
wybudowanie w Gdańsku spalarni. Robiąc kalkulację Gdańsk musi mieć zagwarantowaną
ciągłość dostaw odpadów i płatności. Zakłady utylizacji nie są gwarantem płatności,
natomiast samorządy tak, w związku z tym powinny zawrzeć porozumienie z Miastem
Gdańsk, co umożliwi im wyliczenie ilości odpadów energetycznych, zgodnie z przyjętą
technologią spalarni.
Radny K.Kutkowski zapytał o koszt przekazywania odpadów do spalarni?
Pani Wójt odpowiedziała, że jest to ok.10-14 tys. zł miesięcznie.
Radny W.Rek zapytał, czy były prowadzone rozmowy ze spalarnią w Bydgoszczy.
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Pani Wójt odpowiedziała, że Bydgoszcz nie ma określonej kwoty za odbiór odpadów.
Ponadto będzie naliczać opłaty za transport, natomiast Gdańsk w cenie 1 tony odpadów
energetycznych uwzględnia transport z Zakładu Utylizacji w Tczewie - jest to informacja
uzyskana od Wiceprezydenta Gdańska.
Ponieważ do projektu uchwały nie było innych pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw - nie było, wstrzymały się 2
osoby (radny K.Kutkowski i radny W.Rek). Uchwała nr VII/48/15 została podjęta.
10) w sprawie przejęcia od PKP lokali mieszkalnych w Pszczółkach
Pani P.Laskowska powiedziała, że PKP zwróciło się do nas z wnioskiem o nieodpłatne
przejęcie 7 niesprzedanych mieszkańcom zamieszkałych lokali mieszkalnych wraz z ich
udziałami. Podjęcie uchwały będzie podstawą do zawarcia w tej sprawie aktu notarialnego
i protokolarnego ich przejęcia.
Pani Wójt dodała, że w jednym z lokali mieszka lokator, który ma zasądzoną eksmisję do
lokalu socjalnego. Przygotowaliśmy lokal, zgłosiliśmy ten fakt do PKP, ale pan odmówił
przeprowadzki, jednak potem zmienił zdanie. Zajmuje on duże mieszkanie, więc będzie
możliwość jego podzielenia i zagospodarowania zgodnie z naszymi potrzebami.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
nr VII/49/15 została podjęta jednogłośnie.
11) w sprawie przejęcia działki nr 453/9 i części działki nr 451 w Pszczółkach
Pani Wójt powiedziała, że na tych działkach zamierzamy zrobić parking z wjazdem od
ul.Kościelnej i wyjazdem na ul.Ogrodową. Uchwała umożliwi rozwiązanie problemu braku
miejsc parkingowych w Pszczółkach.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
nr VII/50/15 została podjęta jednogłośnie.
12) w sprawie sprzedaży działki nr 159/5 w miejscowości Ulkowy
Pani O.Laskowska powiedziała, że chodzi o działkę o powierzchni 260 m2, która jest
położona przy drodze powiatowej. Ze względu na kształt i położenie, nie może być
zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, natomiast posłuży do poprawy warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
nr VII/51/15 została podjęta jednogłośnie.
13) w sprawie przejęcia działki nr 223/8 w Pszczółkach
Pani Wójt powiedziała, że jest to działka będąca w zarządzie Policji, którą chcemy
przejąć na potrzeby Publicznego Gimnazjum.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
nr VII/52/15 została podjęta jednogłośnie.
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14) w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania
środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Gdańsku
Pani J.Przyłucka powiedziała, że uchwała dotyczy przekazania kwoty 25.000 zł na
zakup służbowego oznakowanego środka transportu dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji
w Trąbkach Wielkich.
Pani Wójt dodała, że do zakupu samochodu dokłada się także Gmina Trąbki Wielkie i Wojewódzka Komenda Policji.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
nr VII/53/15 została podjęta jednogłośnie.
15) zmieniająca uchwałę nr XXVIII/286/06 z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
w gminie Pszczółki
Pani O.Laskowska powiedziała, że w Regulaminie wprowadzamy zapis dotyczący
czasowego zakazu lub ograniczenia w używaniu wody do określonych celów, co wynika
z występujących czasowo niedoborów wody.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
nr VII/54/15 została podjęta jednogłośnie.
Punkty 10-16 wyłączone z porządku posiedzenia
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.
Powiedziała też, że w związku z falą kradzieży, jaka miała miejsce na terenie naszej gminy,
wystąpiliśmy do Komendy Powiatowej Policji o wskazanie punktów newralgicznych.
Wskazano 7 takich punktów - wszystkie na terenie Pszczółek. Dwie firmy zainteresowały
się przygotowaniem dokumentacji na monitoring. Koszt opracowania koncepcji to ok.16 tys.
zł, szacunkowy koszt montażu instalacji - ok.100 tys. zł. netto bez kamer. Koszt jednej
kamery to ok.10-15 tys. zł plus koszty eksploatacji. Pani Wójt powiedziała, że są to duże
koszty i poprosiła radnych o wypowiedzenie się, czy wchodzimy w realizację tego zadanie,
czy wstrzymujemy się.
Radny Z.Łysik zasugerował, aby poczekać, zwłaszcza, że koszty tego typu urządzeń
maleją.
Radny K.Kutkowski dodał, że jakość kamer i obrazu także zmieniła się w ostatnich latach.
Przewodnicząca Rady poprosiła radnych o wypowiedzenie się poprzez głosowanie.
Zapytała, kto jest za zleceniem realizacji monitoringu na terenie gminy. Głosów ZA - nie było.
Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za odłożeniem realizacji tego zadania.
Ad.18 Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w
okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady Gminy
Pani H.Ostrowska przekazała informacje o korespondencji, która wpłynęła do kancelarii
Rady Gminy. Powiedziała również, że zwołała Młodzieżową Radę Gminy Pszczółki, która
wybrała już swoje władze.
Ad.19 Wolne wnioski i informacje
1) Radny Z.Łysik zapytał, czy konieczne jest wycięcie drzew, o których mówił p.Guszkowski
- może wystarczyłoby przycięcie gałęzi.
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Pani Wójt powiedziała, że sprawdzi to jutro w terenie.
2) Radny M.Urbanek zapytał, czy został zatwierdzony plan organizacji Szkoły Podstawowej
w Żelisławkach?
Pani J.Przyłucka odpowiedziała, że tak.
3) Radny M.Urbanek zapytał, co z drugą nauczycielką pracującą w tej szkole?
Pani Wójt odpowiedziała, że ma ona uprawnienia emerytalne.
4) Radny J.Juchniewicz poprosił, aby zabezpieczyć odcinek drogi, na której położono asfalt
po budowie kanalizacji w Ulkowie - chodzi o utwardzenie poboczy, aby asfalt nie pękał.
Poprosił także o poprawienie nawierzchni drogi z Ulkowych do Kleszczewka.
5) Pani M.Kotłowska zapytała, kiedy zostaną wyremontowane toalety w świetlicy wiejskiej
w Ulkowych, ponieważ planowane jest malowanie sal ze środków funduszu sołeckiego.
Pani Wójt odpowiedziała, że najpierw musimy wykonać dokumentację na remont dachu.
6) Radny K.Kutkowski powiedział, że w sąsiedztwie hurtowni środków ochrony roślin przy
ul.Tczewskiej w Pszczółkach jest działka zarośnięta krzakami i tzw. dzikim rabarbarem.
Zapytał, czy można z tym coś zrobić, bo stanowi niechlubną wizytówkę naszej miejscowości.
Pani Wójt powiedziała, że tak - teren zostanie uporządkowany.
7) Pan Artur Fierke powiedział, że w Szkole Podstawowej w Pszczółkach zostały wyremontowane prysznice - zapytał, dlaczego nie można z nich korzystać przychodząc
w godzinach popołudniowych na salę gimnastyczną.
Pani Wójt powiedziała, że z tym pytaniem należy zwrócić się do Pani Dyrektor. Grupy
wynajmujące salę gimnastyczną podpisują umowę, w której wszystko musi być ustalone,
również możliwość korzystania z prysznicy.
Ad.20 Zamknięcie obrad
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w sesji Rady Gminy,
poinformowała, że miesiąc lipiec jest przerwą urlopową dla pracy Rady i zamknęła obrady
słowami: ”Zamykam obrady VII sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.17:15
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Halina Ostrowska
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