I N F O R M A C J E

VI sesja
Rady Miejskiej w Pelplinie
22 marca w siedzibie Rady Miejskiej w Pelplinie
odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Pelplinie.

Tak pomagam
29 i 30 marca odbyła się ogólnopolska zbiórka żywności przez wolontariuszy
działających pod patronatem CARITAS. Zebrana żywność została przekazana
najbardziej potrzebującym. Społeczeństwo Pelplina było bardzo hojne.
Na zdjęciu wolontariuszki zbierające żywność w sklepie „U Grażyny”
na ul. Mickiewicza.
Seweryn Brzeziński

Z ostatniej chwili

Udzielenie
pomocy ﬁnansowej
Powiatowi Tczewskiemu
na przebudowę
drogi powiatowej
10 kwietnia 2019 roku podczas Nadzwyczajnej Sesji
Rady Miejskiej w Pelplinie, która odbyła się w sali
posiedzeń Rady Miejskiej, pelplińscy radni podjęli
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Tczewskiego na przebudowę drogi
powiatowej usytuowanej na terenie gminy Pelplin nr
2820G od granicy miasta Pelplin z wsią Rożental do
skrzyżowania z drogą nr 227001G.
Kwota, którą uchwałą Rady Miejskiej Gmina Pelplin przeznaczy na wsparcie
realizacji inwestycji wyniosła 1.500.000 zł brutto.
Udzielenie pomocy finansowej jest wynikiem zawarcia przez Powiat
Tczewski umowy z Wojewodą Pomorskim na dofinansowanie inwestycji ze
środków Skarbu Państwa, która wynosi 50% wartości inwestycji. Fundusze
przeznaczone z budżetu gminy Pelplin są elementem wkładu własnego Powiatu
Tczewskiego w realizację projektu.
Przebudowa drogi rozpocznie się jeszcze w 2019 roku po pomyślnie
zakończonym przetargu, który zostanie ogłoszony przez władze powiatowe.
Zły stan techniczny drogi oraz idące za tym utrudnienia w codziennym jej
użytkowaniu przez mieszkańców gminy Pelplin spowodowały, że realizacja
tej inwestycji ma istotne znaczenie dla pelplińskiej wspólnoty samorządowej.
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WYSTĄPIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN MIROSŁAWA CHYŁY

W SPRAWIE MONITORINGU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W PELPLINIE
ODPOWIADAŁ PIOTR ŁAGA

1. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z prac w okresie między sesjami.
2. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego:
•

sprawozdanie roczne komendanta Komisariatu Policji w Pelplinie za
2018 r. z działalności komisariatu, oraz o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
6.04.1990 r. o Policji (druk nr 62);

•

sprawozdanie roczne Burmistrza za 2018 r. z działalności Straży
Miejskiej w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia
29.08.1997 r. o strażach gminnych i regulaminie organizacyjnym
Urzędu, z uwzględnieniem informacji o danych z ewidencji wym. a
art. 9a, wynikających z art. 9b cytowanej ustawy (termin nieokre-

