I N F O R M A C J E

ślony ustawowo z wyj. obowiązku wynikającego z art. 9b ustawy
do 28.02.2019 r.).
3. Realizacja zadań inwestycyjnych przez gminę i Pelkom:
•

informacja Burmistrza i Prezesa Zarządu Pelkom o podejmowanych zadaniach inwestycyjnych w 2019 r. (przetargi, finansowanie inwestycji, inwestycje wspólne z innymi samorządami i
podmiotami, inwestycje celu publicznego realizowane przez inne
podmioty na terenie gminy);

•

informacja Burmistrza o potrzebie zmian w:

•

uchwale nr XXXIX/268/17 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 27
kwietnia 2017 r. w sprawie gminnego programu budowy i modernizacji dróg na lata 2017–2019;

•

właściwych uchwałach Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego, związanych z podejmowanymi inwestycjami.

4. Dochody budżetu gminy
•

•

informacja Burmistrza o źródłach dochodów gminy, związaną
z nimi problematyką, a szczególnie w zakresie prowadzonych
postępowań administracyjnych, postępowań egzekucyjnych w
administracji oraz trudności napotykanych w trakcie prowadzonych postępowań dążących do ich skutecznego rozwiązania z
uwzględnieniem ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego i ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz właściwych uchwał
Rady Miejskiej w Pelplinie na 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych;
informacja Burmistrza o zaległościach podatkowych i opłatach
lokalnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Pelplin.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligowy Szlacheckie w gminie Pelplin.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Starogard Gdański.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu województwa pomorskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/22/18 Rady Miejskiej
w Pelplinie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pelplin na lata 2019–2028.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/23/18 Rady Miejskiej
w Pelplinie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019
rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rady Miejskiej
w Pelplinie.
13. Apel o przeprowadzenie audytu finansowego.
14. Apel o przeprowadzenie audytu sposobu organizacji kultury fizycznej w
Gminie Pelplin.
Zapytania, wolne wnioski
Radny Grzegorz Watkowski: „Czy straż miejska nie powinna karać mandatami właścicieli psów za pozostawione psie odchody? Część miasta jest
strasznie zanieczyszczona tymi odchodami”.

Burmistrz Mirosław Chyła: „Myślę że karanie w tej sprawie niewiele da. Konieczna jest wysoka świadomość społeczeństwa, a szczególnie właścicieli
psów”.
G.W.: „Czy straż miejska nie powinna przeprowadzać kontroli w okresie grzewczym i sprawdzać, czym pali się w piecach?”.
M.C.: „Aby w tej sprawie straż miejska mogła interweniować, musi być konkretne zgłoszenie wskazujące miejsce powodujące skażenie powietrza”.
Radny Konrad Leczkowski: „Jeżeli chodzi o drogi gminne, czy nie powinniśmy
o nie dbać, ażeby były przejezdne? Chodzi mi np. o drogę Świerkową”.
K.L.: „Czy przy blokowiskach jest możliwość stworzenia toalet dla psów? Czy
orientacyjnie są takie miejsca?”.
K.L.: „Przy drodze szkolnej nie ma pojemników na śmieci. Czy jest możliwość
instalacji takich pojemników?”.
Burmistrz Mirosław Chyła: „Sygnały o drogach najlepiej kierować do referatu. W miarę możliwości finansowych wnioski są realizowane. W tym rejonie
ostatnio było wykonanych bardzo dużo inwestycji drogowych. Jeżeli chodzi
o toalety dla psów, jest to dobry pomysł i warty realizacji. Jeżeli chodzi o
pojemniki na śmieci, to najbardziej racjonalnie będzie instalowanie ich przy
ławeczkach i przystankach”.
Radny Zdzisław Kamieniecki: „Był program monitoringu zanieczyszczenia powietrza? Czyj był to projekt?”.
Piotr Łaga: „Był to projekt Towarzystwa Miłośników Pelplina. Raport z tego
projektu jest gotowy i można się z nim zapoznać. Moim zdaniem, straż miejska
powinna chodzić i pouczać, a nie karać. Węgiel w sprzedaży powinien być
wysokiej jakości”.
Burmistrz Mirosław Chyła: „Moje audyty w sprawie zanieczyszczenia powietrza różnią się znacznie od danych zawartych w raporcie i nie są aż tak złe”.
Radna Marzena Jasińska: „W Bielawkach zakupione są płyty drogowe. Dlaczego wstrzymane jest ich układanie? Dlaczego inwestycja budowy chodnika w
Bielawkach została wstrzymana? Dlaczego nie ma odpowiedzi na moje interpelacje na piśmie?”.
Burmistrz Mirosław Chyła: „Powstały dwa główne problemy z tymi inwestycjami. Jeżeli chodzi o płyty drogowe to miejsce, na którym powinny być położone, jest to miejsce, na którym zbiera się woda oraz częściowo jest to teren
prywatny. Z chodnikiem jest ta sama sytuacja, że część terenu jest terenem
prywatnym. Gmina nie może inwestować na terenie prywatnym. Trwają rozmowy z właścicielem terenu. Jeżeli chodzi o odpowiedzi na interpelacje na
piśmie, myślałem, że ustne wyjaśnienia wystarczą. W przyszłości oczywiście
otrzyma Pani odpowiedzi na piśmie”.
Radna Anna Sobieralska: „Jeżeli chodzi o tereny rekreacyjne nad Wierzycą,
czy to prawda, że zrezygnowano z budowy plaży?”.
Burmistrz Mirosław Chyła: „Nigdy nie było w planie budowy na tym terenie
plaży, gdyż są to tereny zalewowe i żadna struktura na tym terenie nie może
powstać. Natomiast dalej realizowane będą plany rekreacyjne wzdłuż cmentarza i na wyspie Jana Sobieskiego”.
Przewodniczący RM w Pelplinie Jakub Zieliński: „Jeżeli chodzi o rozmowy z
PKP w sprawie inwestycji na terenie gminy Pelplin, czy ustalenia zostały w
jakiś sposób sformalizowane?”.
Burmistrz Mirosław Chyła: „Na razie są to pomysły. Czekamy na oficjalny protokół do końca sierpnia”.
M.C.: „Wracając to zapytania radnej Beaty Kwiatkowskiej z V sesji RM informuję, że w sprawie kapitalnego remontu odcinka drogi powiatowej w Rożentalu
trwają rozmowy ze Starostą Tczewskim. Finanse starostwa są w opłakanym
stanie. Pomimo to starosta jest gotowy zrealizować to zadanie przy współfinansowaniu 50% gminy Pelplin. Koszt inwestycji to około 4.200.000 zł. Wkład
gminy wynosiłby 2.000.000 zł. Ażeby wejść w tę inwestycję, gmina musiałaby
zaciągnąć kredyt. Biorąc pod uwagę sytuację finansową starostwa, może to
być ostania inwestycja powiatowa w ciągu 5 lat”.
Seweryn Brzeziński
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