PROTOKÓŁ Nr V/19
V sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 19 marca 2018 r.,
w Kamienicy Kultury w Pszczółkach
V sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godz.14:00 w Kamienicy Kultury
w Pszczółkach. Obradom przewodniczyła p.Anna Staniewicz - Przewodnicząca Rady
Gminy, protokółowała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa
Rady Gminy.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji;
2) stwierdzenie kworum;
3) zatwierdzenie porządku obrad;
4) przyjęcie protokołów III i IV sesji
2. Ślubowanie radnego
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 r. - referuje p.J.Żbikowska,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 20192023 - referuje p.J.Żbikowska,
3) w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pszczółki - referuje p.O.Laskowska,
4) w sprawie diet radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży radnych - referuje
p.K.Kutkowski - Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy,
5) zmieniająca uchwałę nr XII/102/07 z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie
ustanowienia stypendium Wójta Gminy Pszczółki - referuje p.A.Ochmińska,
6) w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Pszczółki” - referuje p.A.Staszenko,
7) w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawek za gospodarowanie odpadami
komunalnymi - referuje p.A.Gołkowska,
8) w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt - referuje p.A.Gołkowska,
9) w sprawie zgody na współdziałanie Gminy Pszczółki z Gminą Miasta Gdańska
w kampanii „Rowerowy Maj” - referuje p.O.Laskowska,
10) w sprawie zgody na sprzedaż lokalu komunalnego w Skowarczu - referuje
p. A.Szymecka-Jocz,
11) w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działka nr 405/107) - referuje
p.A.Szymecka-Jocz,
12) w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działka nr 405/108) - referuje
p.A.Szymecka-Jocz,
13) w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działka nr 405/72) - referuje
p.A.Szymecka-Jocz,
14) w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 108/9) - referuje
p.A.Szymecka-Jocz,
15) zmieniająca uchwałę nr VII/54/11 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przystą-pienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Rębielcz, Gmina Pszczółki - referuje p.A.Gołkowska,
16) w sprawie skargi na działalność Wójta - referuje p.P.Jaskólski - Przewodniczący
Komisji Skarg i Wniosków.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Pszczółki referuje p.J.Żbikowska
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki za 2018 r. referuje p.M.Niemczuk - Przewodnicząca Komisji
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6. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy
Pszczółki za 2018 r. - referuje p.J.Falasa - Przewodnicząca Komisji
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury
i Sportu Rady Gminy Pszczółki za 2018 r. - referuje p.T.Nowosad - Przewodniczący
Komisji
8. Plan pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki na
2019 r. - referuje p.J.Falasa
9. Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy
Pszczółki na 2019 r. - referuje p.T.Nowosad
10. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami, w tym złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie
odpowiedziach
11. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami
12. Wolne wnioski i informacje
13. 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 12 radnych
(2 nieobecnych - radni Krystyna Szulc i Ryszard Pstrągowski), 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 radni. Zapytała, czy są do niego uwagi bądź pytania. Ponieważ
żadnych nie zgłoszono, zarządziła głosowanie za jego przyjęciem. Obecnych 12 radnych,
wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek
obrad został przyjęty jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołów III i IV sesji
Przewodnicząca Rady p.A.Staniewicz powiedziała, że protokoły III oraz IV sesji były
dostępne w kancelarii Rady Gminy i radni nie wnieśli do nich żadnych uwag ani poprawek,
w związku z czym zostają zatwierdzone przy braku sprzeciwu.
Ad.2 Ślubowanie radnego
Przewodnicząca Rady Gminy A.Staniewicz poprosiła p.Sławomira Ziętka o powstanie
z miejsca i odczytała tekst roty ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Pan Ziętek wypowiedział zwrot „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Ad.3 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 r.
Pani J.Żbikowska powiedziała, że projekt zmiany budżetu obejmuje zmiany po stronie
dochodów (o kwotę 235.374,61 zł), po stronie wydatków (o kwotę 3.058.409,61 zł), zmianę
załącznika inwestycyjnego i zwiększenie przychodów Gminy. Poinformowała, że udało się
wygospodarować kwotę wyższą niż założona z tytułu wolnych środków (3.677.780,00 zł)
i nadwyżki z lat ubiegłych (1.452.349,00 zł). Szczegółowo omówiła każdą zmianę budżetu.
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Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 13 radnych,
wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr V/33/19.
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2019-2023
Pani J.Żbikowska powiedziała, że wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć
oraz zmiana wyniku budżetu powodują konieczność zmiany WPF.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 13 radnych, wynik
głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr V/34/19.
3) w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pszczółki
Pani Olga Laskowska powiedziała, że w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego
przez p.J.Żbikowską i wolą przejścia z dniem 20 marca br. na emeryturę, konieczne jest
podjęcie uchwały w sprawie odwołania wymienionej osoby ze stanowiska Skarbnika.
Radni Z.Łysik i K.Kutkowski podziękowali Pani Skarbnik za miłą współpracę, podkreślając
jej kompetencję i każdorazowe przygotowanie.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 13 radnych, wynik
głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr V/35/19.
4) w sprawie diet radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży radnych
Radny Krzysztof Kutkowski powiedział, że poprzednia uchwała w sprawie wysokości
diet, była podjęta w 2005 r. Ustalone wówczas stawki zostały odniesione do minimalnej
płacy obowiązującej w tym okresie, która wynosiła 849 zł. Dzisiaj minimalna płaca wynosi
2.250 zł, co stanowi ponad dwukrotny wzrost. Jest propozycja podniesienia diety radnych
o niecałą dwukrotność, a także podwyższenia diet sołtysom.
Przewodnicząca Rady Gminy podała wysokość zaproponowanych przez Komisję
Gospodarczą diet.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 13 radnych, wynik
głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr V/36/19.
5) zmieniająca uchwałę nr XII/102/07 z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia
stypendium Wójta Gminy Pszczółki
Pani Anna Ochmińska powiedziała, że zmiany wprowadzone do uchwały z 2007 r.,
dostosowują ją do przepisów obowiązujących po reformie systemu oświaty. Do tej pory
stypendium Wójta mogli otrzymać uczniowie II i III klas gimnazjum, natomiast w trwającym
roku szkolnym absolwentami będą uczniowie klas III gimnazjum oraz VIII klasy szkoły
podstawowej.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 13 radnych,
wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr V/37/19.
6) w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Pszczółki”
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Pani Anna Staszenko powiedziała, że konieczność podjęcia uchwały wynika ze
zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Opracowany projekt regulaminu został przekazany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, który zaopiniował go
negatywnie. Uwagi tej instytucji zostały przedstawione Komisji Gospodarczej, omówione
i uwzględnione w załączniku do niniejszej uchwały.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 13 radnych,
wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr V/38/19.
7) w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawek za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Pani Anna Gołkowska powiedziała, że zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu
porządku i czystości w gminie, system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien
finansować się sam, tzn. wpłaty wnoszone przez mieszkańców powinny pokrywać ponoszone przez Gminę koszty. Przeprowadzona analiza wykazała, że system ten wymaga
dofinansowania. Podczas posiedzenia Komisji Gospodarczej zostały przedstawione
i omówione nowe, wyższe stawki, które są zawarte w projekcie uchwały. Ustalono stawki za
gospodarowanie odpadami zbieranymi selektywnie od gospodarstw jedno i dwuosobowych
oraz gospodarstw domowych liczących trzy i więcej osób, a także za gospodarowanie
odpadami, gdy nie są one segregowane, niezależnie od ilości osób.
Radny P.Jaskólski zapytał o wysokość opłat stosowanych w sąsiednich gminach.
Powiedział, że na koszt odpadów największy wpływ na firma, która je wywozi i zapytał, czy
cena wywozu śmieci rosła sukcesywnie, czy teraz drastycznie się zmieniła?
Pani A.Gołkowska podała stawki obowiązujące w gminach: Suchy Dąb, Cedry Wielkie,
Kolbudy i Malbork. Powiedziała, że znacznie wzrosła stawka za odbiór odpadów.
Pan Wójt powiedział, że niebawem będzie kolejny przetarg i nic nie wskazuje na to, żeby
koszty się zmniejszyły.
Radny W.Walejko powiedział, że skoro Gmina w poprzednich latach dokładała do wywozu
śmieci, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić to w bieżącym roku. Zasugerował, aby
zmienić sposób naliczania opłaty - w gminie jest dużo osób samotnych i może warto
spojrzeć na nich inaczej. Zapytał o sprawę likwidację dzikich wysypisk śmieci.
Pani A.Gołkowska powiedziała, że na naszym terenie jest wiele dzikich wysypisk, a obowiązek ich likwidacji należy do Gminy.
Pan Wójt powiedział, że jeśli ktoś ma problem i jest w trudnej sytuacji życiowej, Wójt może,
po zbadaniu sytuacji, podjąć decyzję o umorzeniu zaległości.
Radny K.Kutkowski zaproponował wydzielenie gospodarstwa jednoosobowego i utrzymanie
dla tej grupy osób dotychczasowej stawki 25 zł miesięcznie.
Pan P.Chajewski powiedział, że wyliczenia stawek zostały zrobione na podstawie złożonych
przez mieszkańców deklaracji, które obecnie weryfikujemy.
Radny T.Nowosad zapytał o koszty ponoszone w innych gminach, gdzie opłaty naliczane
są w zależności od zużytej wody.
Pani O.Laskowska powiedziała, że u nas nie jest to możliwe, bo mamy dużo „ryczałtowców”,
których powoli zamieniamy na „olicznikowanych”. Na podstawie złożonych deklaracji
stwierdzamy, że gospodarstw 1-2-osobowych mamy w gminie 965 i jeśli założymy, że
połowa to 1-osobowe gospodarstwa domowe, wówczas system nam się nie zamknie.
Radny Z.Łysik poparł propozycję radnego K.Kutkowskiego, aby umieścić w uchwale zapis
o gospodarstwach jednoosobowych ze stawką 25,00 zł miesięcznie.
Pan Wójt powiedział, że nie znamy konsekwencji tej poprawki, natomiast musimy mieć
świadomość, że Gmina będzie musiała dopłacać.
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Zarządzono 15-minutową przerwę.
Po przerwie Pan Wójt zaproponował autopoprawkę w § 2 ust.1, w którym wpisano:
1) od gospodarstw jednoosobowych – 25,00 zł miesięcznie,
2) od gospodarstw dwuosobowych – 40,00 zł miesięcznie,
3) od gospodarstw liczących trzy i więcej osób – 70,00 zł miesięcznie
oraz w § 1 ust. 2, w którym wprowadzono podział gospodarstw domowych na:
1) gospodarstwa domowe jednoosobowe,
2) gospodarstwa domowe dwuosobowe,
3) gospodarstwa domowe liczące trzy i więcej osób.
Ponieważ do projektu uchwały nie było dalszych pytań ani uwag, Przewodnicząca
Rady Gminy zarządziła głosowanie nad uchwałą uwzględniającą odczytane autopoprawki.
Obecnych na sesji 13 radnych, wynik głosowania: ZA - 12 radnych, przeciw - 1 radny
(Tomasz Nowosad), głos wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta i nadano
jej nr V/39/19.
8) w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt
Pan Jarosław Drzewiecki powiedział, że każdego roku Rada Gminy podejmuje
uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Dokument uzyskał pozytywną opinię Powiatowego Lekarza
Weterynarii oraz Kół Łowieckich, działających na terenie gminy Pszczółki.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 13 radnych,
wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr V/40/19.
9) w sprawie zgody na współdziałanie Gminy Pszczółki z Gminą Miasta Gdańska w kampanii „Rowerowy Maj”
Pani Olga Laskowska powiedziała, że Gmina Miasta Gdańska zaproponowała udział
w kampanii, promującej zdrowy styl życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci
przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz nauczycieli. Udział w kampanii jest dla
Gminy bezpłatny, poza zaangażowaniem czasowym pracownika. Przedstawiła zasady
realizacji tej kampanii.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 13 radnych,
wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr V/41/19.
10) w sprawie zgody na sprzedaż lokalu komunalnego w Skowarczu
Pani Anna Szymecka-Jocz powiedziała, że chodzi o lokal nr 8 w budynku przy ul.
Żuławskiej 6 w Skowarczu, jedyny który Gmina posiada w tym budynku. Obecnie lokal jest
niezamieszkały ze względu na śmierć najemcy. Jego stan techniczny wymaga poniesienia
znacznych nakładów finansowych i proponuje się przeznaczyć go do sprzedaży w trybie
przetargowym.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 13 radnych,
wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr V/42/19.
11) w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działka nr 405/107)
Pani Anna Szymecka-Jocz powiedziała, że właściciel nieruchomości drogowej
oznaczonej geodezyjnie nr 405/107 zwrócił się z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy,
proponując nazwę „ul. Migdałowa”.
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Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 13 radnych,
wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr V/43/19.
12) w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działka nr 405/108)
Pani Anna A.Szymecka-Jocz powiedziała, że właściciel drogi wewnętrznej, oznaczonej geodezyjnie nr 405/108, równoległej do działki nr 405/107, zwrócił się z wnioskiem
o nadanie nazwy ulicy, proponując nazwę „ul. Figowa”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 13 radnych,
wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr V/44/19.
13) w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działka nr 405/72)
Pani Anna Szymecka-Jocz powiedziała, że właściciel działki drogowej, oznaczonej
geodezyjnie nr 405/72, zwrócił się z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy, proponując nazwę
„ul. Głogowa”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 13 radnych,
wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr V/45/19.
14) w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 108/9)
Pani Anna Szymecka-Jocz powiedziała, że współwłaściciele działki drogowej nr
108/9 w Rębielczu zwrócili się z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy, proponując nazwę „ul.
Dobra”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 13 radnych,
wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr V/46/19.
15) zmieniająca uchwałę nr VII/54/11 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego
Rębielcz, Gmina Pszczółki
Pani Anna Gołkowska powiedziała, że jest to uchwała porządkująca uchwałę podjętą
w 2011 r. Na załączniku brakowało zapisu, że jest to załącznik graficzny. Aby uniknąć
przeszkód formalno-prawnych przy składaniu dokumentów u Wojewody, konieczne jest
uzupełnienie tego braku.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 13 radnych,
wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała
została podjęta jednogłośnie i nadano jej nr V/47/19.
16) w sprawie skargi na działalność Wójta
Radny Przemysław Jaskólski - Przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków, powiedział,
że w dniu 5 marca 2019 r. drogą elektroniczną wpłynęła skarga na brak działania Wójta
w kwestii spotkania się z mieszkańcami Skowarcza.
Komisja Skarg i Wniosków przeanalizowała dokumenty, wyjaśniła sprawę i uznała ją za
bezzasadną. Takiej treści został przygotowany projekt uchwały.
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Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 13 radnych, wynik
głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała została
podjęta jednogłośnie i nadano jej nr V/48/19.
IMIENNY wykaz głosowań radnych nad uchwałami stanowi załącznik do protokołu.
Ad.4 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 jest uzależniona od stopnia awansu zawodowego oraz ich wykształcenia.
Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi określony procent kwoty bazowej, ogłaszanej
każdego roku w ustawie budżetowej. W 2018 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli
kontraktowych, stażystów, mianowanych oraz dyplomowanych w naszej gminie było
powyżej wymaganego minimum i z tego względu nie zostały wypłacone jednorazowe
dodatki uzupełniające.
Pytań i uwag nie było.
Ad.5 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki za 2018 r.
Sprawozdanie przedstawiła p.Magdalena Niemczuk - Przewodnicząca Komisji.
Pytań nie było.
Ad.6 Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady
Gminy Pszczółki za 2018 r.
Sprawozdanie przedstawiła p.Joanna Falasa - Przewodniczący Komisji.
Pytań nie było.
Ad.7 Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej,
Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki za 2018 r.
Sprawozdanie przedstawił p.Tomasz Nowosad - Przewodniczący Komisji.
Pytań nie było.
Ad.8 Plan pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki na
2019 r.
Plan pracy Komisji Gospodarczej przedstawiła p.Joanna Falasa.
Pytań nie było.
Ad.9 Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady
Gminy Pszczółki na 2019 r.
Plan pracy Komisji Oświaty przedstawił p.Tomasz Nowosad.
Pytań nie było.
Ad.10 Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami, w tym złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie
odpowiedziach
Przewodnicząca Rady powiedziała, że w każdą środę pełni dyżur w Urzędzie Gminy.
Uczestniczyła w posiedzeniach Komisji stałych oraz w zebraniach wiejskich w sołectwach.
Powiedziała, że w korespondencji, która wpłynęła do kancelarii Rady Gminy była skarga,
która w dniu dzisiejszym została rozpatrzona przez podjęcie uchwały. Żadne interpelacje,
ani zapytania nie wpłynęły.
Ad.11 Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami
Pan Wójt powiedział, że w okresie od stycznia do marca, poza bieżącym kierowaniem
Gminą, skupił się na pracy w trzech obszarach:
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1) pozyskaniu środków pozabudżetowych - m.in. zostały złożone wnioski o budowę otwartej
strefy aktywności w Pszczółkach (plac zabaw przy ul. Kościelnej), o dofinansowanie
budowy 4 boisk sportowych (w Kleszczewku, Kolniku, Ulkowych i Skowarczu) oraz
o dofinansowanie modernizacji ul. Łąkowej w Skowarczu
2) współpracy między gminami i instytucjami - spotkania z Wójtami sąsiednich gmin,
spotkanie z przedstawicielami PKP w sprawie budynku dworca oraz możliwości przejęcia
infrastruktury wod.-kan.,
3) sprawach społecznych
- spotkania w ramach piątku dla przedsiębiorców,
- spotkanie noworoczne Seniorów w Publicznym Gimnazjum,
- Bal Seniora w Pszczółkach,
- spotkanie z przedsiębiorcami powiatu gdańskiego w ramach Punktu Informacji o Funduszach Społecznych,
- spotkania z okazji Dnia Kobiet,
- wręczył stypendia dla uczniów III klasy gimnazjum
- zebraniach wiejskich, podczas których zostali wybrani sołtysi.
Ad.12 Wolne wnioski i informacje
1) Pan Roman Czaja - Sołtys Żelisławek:
- poruszył temat braku środków transportu dla mieszkańców Ulkowych, Żelisławek i Rębielcza,
- powiedział, że w sprawie nielegalnych wysypisk śmieci można skontaktować się z sołtysami,
którzy wskażą je na swoim terenie,
- poprosił, aby Rada Gminy zechciała się spotkać z mieszkańcami poszczególnych miejscowości, bo takie są oczekiwania ludzi.
2) Radny Tomasz Nowosad poinformował, że w ramach działalności Komisji Oświaty została
opracowana ankieta dotycząca jakości opieki medycznej w gminie Pszczółki. Będzie ona
dostępna dla mieszkańców w wielu miejscach na terenie gminy i zachęcił do jej wypełnienia.
Ad.13 Zamknięcie obrad
Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady V sesji
Rady Gminy Pszczółki”.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 16:15.
Protokółowała: D.Gromadzka
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Anna Staniewicz
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