PROTOKÓŁ Nr XII/07
XII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach,
w dniu 21 listopada 2007 roku.
XII sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 16oo w Publicznym Gimnazjum
w Pszczółkach. Obradom sesji przewodniczyła pani Jolanta Przyłucka – Przewodnicząca Rady
Gminy przy udziale Wiceprzewodniczących – p. Zygmunta Łysika i p. Romana Klamanna.
Radni otrzymali projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami niezbędnymi do
podjęcia przedmiotowych uchwał w terminie przewidzianym prawem. Na sesji otrzymali nowy
projekt uchwały dot. licencji oraz nowy załącznik do Regulaminu dot. wypłacania dodatków dla
nauczycieli.
Protokołowała: Henryka Głogowska – Główny Specjalista ds. Organizacji Urzędu i
Kancelarii Rady Gminy.
Ad. 1
Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji
XII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy słowami: „Otwieram
XII sesję Rady Gminy”. Powitała radnych, Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy oraz
sołtysów Gminy.
b) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Gminy p.J.Przyłucka stwierdziła
obecność radnych – 14 osób, tym samym sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania
uchwał. Nieobecny radny Tomasz Nowosad - spóźnił się.
W załączeniu lista obecności.
W sesji uczestniczyło także 8 sołtysów. Nieobecna sołtys pani Marzena Brzeska.
W załączeniu lista obecności.
c) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca RG J. Przyłucka poinformowała, że chce wprowadzić autopoprawkę do
proponowanego porządku obrad. Chce wprowadzić jeden projekt uchwały pod lit. „t) w sprawie
ustalenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy
Pszczółki”. Dodała, Wojewoda wytknął nam błąd w uchwale i należy ją zmienić. Radni
otrzymali nowy projekt uchwały w tej sprawie. Oprócz tego radni otrzymali nowy egzemplarz
Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków, po wprowadzeniu pewnych poprawek uzgodnionych ze związkami zawodowymi.
Zapytała radnych, czy są propozycje dot zmiany porządku obrad.
Propozycji nie zgłoszono.
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PORZĄDEK OBRAD XII sesji Rady Gminy Pszczółki przedstawiał się następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie kworum,
c) przedstawienie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołów X i XI sesji,
e) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
f) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Rozpatrzenie i podjęcie następujących uchwał:
a) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2007 rok – referuje
Skarbnik Gminy p. Jolanta Żbikowska,
b) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie
gminy Pszczółki na 2008 rok – referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo.
c) Projekt uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Pszczółki na rok 2008 – referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo.
d) Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
na obszarze gminy Pszczółki na 2008 rok – referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo.
e) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2008 – referuje Wójt Gminy H. Brejwo..
f) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2008 – referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo.
g) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy pełnomocnictwa do zawierania
porozumień dotyczących przekazywania na rzecz Gminy Pszczółki sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych budowanych przez inwestorów prywatnych ze środków własnych – referuje
Wójt Gminy p. H. Brejwo.
h) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pszczółki do ogłaszania Konkursów
na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz ustalania
Regulaminu otwartych konkursów ofert – referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo.
i) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pszczółki do zawierania umów
dotyczących nabycia działek gruntu w zamian za naliczoną opłatę adiacencką z tytułu
podziału nieruchomości – referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo.
j) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/315/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia
14 czerwca 2006 r. dotyczącej upoważnienia Wójta Gminy Pszczółki do zaciągnięcia
zobowiązania z tytułu sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Różyny i Kolnik – referuje Wójt Gminy
p. H. Brejwo.
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k) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/56/07 Rady Gminy Pszczółki z dnia 26
kwietnia 2007 r. w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego gruntów położonych w
Kolniku – działki nr 107 i 108 stanowiących własność Gminy Pszczółki – referuje Wójt Gminy p.
H. Brejwo.
l) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/333/06 Rady Gminy Pszczółki z
dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za najem użytkowy Zaplecza Sportowego i Stadionu
Sportowego w Pszczółkach, dzierżawę gruntu na obiektach sportowo- rekreacyjnych podczas
organizowanych imprez oraz opłat za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy
Pszczółki – referuje Wójt Gminy H. Brejwo.
ł) Projekt uchwały w sprawie przyznania lokalu komunalnego znajdującego się w
miejscowości Skowarcz przy ulicy Żuławskiej 6/5 na rzecz Pani Czesławy
Czembrowskiej – referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo.
m) Projekt uchwały w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Pszczółki –
referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo.
n) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pszczółki do Lokalnej
Grupy Działania “Trzy Krajobrazy” w charakterze członka zwyczajnego – referuje Wójt Gminy p.
H. Brejwo.
o) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej części
niezabudowanej działki nr 63/10 położonej w miejscowości Pszczółki w celu
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej
własność Arkadiusza Słomskiego – referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo.
p) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
niezabudowanej działki nr 320/11 położonej w miejscowości Pszczółki – referuje Wójt Gminy p.
H. Brejwo.

r) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
niezabudowanej działki nr 416/5 położonej w miejscowości Pszczółki – referuje Wójt Gminy p. H.
Brejwo.
s) Projekt uchwały w sprawie ustalenia “Regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego i za pracę w trudnych warunkach oraz niektórych innych składników, a także
szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego” - referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo.
t) Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką na terenie Gminy Pszczółki – referuje Wójt Gminy H. Brejwo.
3. Informacja Wójta Gminy o jego pracach w okresie między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w
okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady Gminy.
5. Informacja Wojewody Pomorskiego i Naczelnika Urzędu Skarbowego w
Pruszczu Gdańskim o analizie oświadczeń majątkowych złożonych za 2006 rok.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad sesji.
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Ad. e) przyjęcie protokołów X i XI sesji:
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka stwierdziła, że protokoły X i XI sesji Rady Gminy
były wyłożone do wglądu i radni nie wnieśli żadnych poprawek.
Protokoły Nr X/07 i Nr XI/07 zostały zatwierdzone przy braku sprzeciwu.
Ad. f) interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania sołtysów:
Nie było.
Ad. 2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
a) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2007 rok – omówiła p. Jolanta
Żbikowska Skarbnik Gminy. Wójt Gminy H. Brejwo poprosiła radnych o wprowadzenie
autopoprawki do projektu budżetu z uwagi na dodatkowe środki. Pani Skarbnik omówiła
poszczególne załączniki do projektu uchwały ze szczególnym zwróceniem uwagi na
wprowadzoną autopoprawkę.
Na sesję przybył radny Tomasz Nowosad.
Wójt Gminy H. Brejwo dodała, że jest koniec listopada, wprowadza do budżetu nowe zadania
inwestycyjne, ale może okazać się, że przyjdzie zima i te zadania nie zostaną realizowane. Są środki
w budżecie na wymianę okien w Szkole Podstawowej w Pszczółkach i w Publicznym Gimnazjum,
lecz to ciągle mało. Wprowadzamy budowę oświetlenia ulicznego w Pszczółkach ul. Miodowa oraz
zakup wyświetlacza na świetlicę wiejską w Skowarczu.
Dyskusja:
Radny Z. Łysik zapytał czy jest ktoś przewidziany do obsługi komputera?
Wójt Gminy – jest
Radny R. Klamann – zwiększamy środki o kwotę ok. 29 tyś. zł, czy to są wszystkie środki które
uzyskaliśmy ze sprzedaży działek w Skowarczu?
Wójt Gminy H. Brejwo – pieniądze te będą pokazane w wolnych środkach w budżecie na rok
przyszły. Wójt proponuje przeznaczyć je na budowę kanalizacji.
Radny R. Klamann – a co to są za środki?
Wójt Gminy H. Brejwo – są to takie środki łączone. A za działki w Skowarczu uzyskaliśmy kwotę
ok. 2.500.000,- zł, a budowa kanalizacji w Różynach to prawie 3 miliony. Pani Wójt
poinformowała radnych o wynikach przetargów na działki w Skowarczu:
- działka nr 362/1 o pow. 2,5461 ha , cena wywoławcza – 300 tyś.zł. netto, sprzedano za 370
tyś.zł. Kupiła Firma „KLIMA Produkt”.
- działka nr 362/2 o pow. 8,0926 ha , cena wywoławcza – 850 tyś.zł netto, sprzedano za
1.200.000 zł. Kupiła Firma „Scandinavium” z Piaseczna.
- działka nr 362/3 o pow. 5,46 ha , cena wywoławcza – 650 tyś.zł. netto, sprzedano za 950
tyś.zł. Kupiła Firma „KLIMA Produkt”.
Radny R. Klamann – nie zgadza się z propozycją p. Wójt. To Rada Gminy uchwala na co
przeznaczymy środki w budżecie.
Wójt Gminy H. Brejwo – projekt budżetu przedstawia Wójt. Jeżeli Rada Gminy chce zmienić
przeznaczenie środków to musi wskazać źródło. Kiedyś samorząd uchwalił priorytet budowa
kanalizacji na terenie Gminy. Trzeba to utrzymać. Kończymy obecnie w Kolniku. Mieszkańcy z
Kolnika będą chcieli teraz remont dróg, ale musimy kontynuować budowę kanalizacji.
Innych głosów nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Obecnych na sesji 14 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy – 15 radnych.
Wynik głosowania: za – 14 radnych., głosów przeciw – 1 radny, wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XII/89/07 została podjęta.
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a) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie
gminy Pszczółki na 2008 rok – przedstawiła Wójt Gminy p. H. Brejwo.
Wójt Gminy H. Brejwo dodała, że nie podnosimy cen wody i ścieków na przyszły rok, ponieważ
coraz mniej dokładamy do utrzymania oczyszczalni ścieków i nie chcemy obciążać mieszkańców.
Radny Z. Łysik zapytał, czy finansowo wyrównuje się?
Wójt Gminy H. Brejwo – gdybyśmy nie inwestowali to by się wyrównało, ale inwestujemy.
Wyrównuje się w kosztach bieżących.
Innych głosów nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XII/90/07 została podjęta.
b) Projekt uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Pszczółki na rok 2008 – przedstawiła Wójt Gminy p. H. Brejwo.
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XII/91/07 została podjęta.

c) Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
na obszarze gminy Pszczółki na 2008 rok – przedstawiła Wójt Gminy p. H. Brejwo.
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XII/92/07 została podjęta.
d) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2008 – przedstawiła Wójt Gminy H. Brejwo..
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XII/93/07 została podjęta.
f) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2008 – przedstawiła Wójt Gminy p. H. Brejwo.
Radny Z. Łysik zapytał, czy mamy dane dot. ilości osób zagrożonych narkomanią?
Wójt Gminy H. Brejwo – są dane na Policji. Są one płynne, nie są oparte na zatrzymaniach, lecz na
przypuszczeniach i podejrzeniach.
Innych głosów nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XII/94/07 została podjęta.
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g) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy pełnomocnictwa do
zawierania
porozumień dotyczących przekazywania na rzecz Gminy Pszczółki sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych budowanych przez inwestorów prywatnych ze środków
własnych – przedstawiła Wójt Gminy p. H. Brejwo.
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XII/95/07 została podjęta.
h) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pszczółki do ogłaszania
Konkursów na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań z zakresu pomocy
społecznej oraz ustalania Regulaminu otwartych konkursów ofert – przedstawiła Wójt
Gminy p. H. Brejwo.
Dodała, że Fundacja „Żyć godnie” realizuje zadania Wojewody. Wpływają od Wojewody środki na
ten cel. Aby zrealizować zadania z zakresu pomocy społecznej musi być ogłoszony konkurs. Nie
będzie ogłaszany konkurs na realizację zadań realizowanych przez organizacje sportowe czy inne
pozarządowe, gdyż nie potrafią jeszcze rozliczyć się z przyznanych pieniędzy.
Przew. RG J. Przyłucka dodała, że w latach ubiegłych organizacje te nie umiały podołać
obowiązkowi rozliczania się z przyznanej dotacji. Taka decyzja o której musi p. Wójt jest
uzasadniona.
Innych głosów nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XII/96/07 została podjęta.
i) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pszczółki do zawierania umów
dotyczących nabycia działek gruntu w zamian za naliczoną opłatę adiacencką z tytułu
podziału nieruchomości – przedstawiła Wójt Gminy p. H. Brejwo.
Dodała, że 27 października weszła zmiana do ustawy o gospodarce nieruchomościami, która
dopuszcza taki zapis jaki jest w projekcie uchwały.
Wójt Gminy odczytała pismo z MSWiA dot. kontroli przeprowadzonych przez NIK w sprawie
opłat adiacenckich.
Radna U. Narożnik czy oznacza to, że jeżeli ktoś dzieli działki i nie ma pieniędzy na opłatę
adiacencką to może oddać działkę dla gminy?
Wójt Gminy H. Brejwo – tak, pod warunkiem, że gmina będzie chciała. Może zdarzyć się sytuacja
że na nowych osiedlach nie ma placu zabaw dla dzieci to gmina chętnie przejmie jakąś działkę na
ten cel.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XII/97/07 została podjęta.
j) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/315/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia
14 czerwca 2006 r. dotyczącej upoważnienia Wójta Gminy Pszczółki do zaciągnięcia
zobowiązania z tytułu sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości: Różyny i Kolnik – przedstawiła Wójt Gminy p. H. Brejwo.
Dyskusji nie było.
Wyszedł radny K. Sądej.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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Obecnych na sesji 15 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy – 15 radnych. Nie głosował radny K.
Sądej.
Wynik głosowania: za – 14 radnych., głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XII/98/07 została podjęta.
Na salę wrócił radny K. Sądej
k) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/56/07 Rady Gminy Pszczółki z dnia 26
kwietnia 2007 r. w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego gruntów położonych w
Kolniku – działki nr 107 i 108 stanowiących własność Gminy Pszczółki – przedstawiła Wójt
Gminy p. H. Brejwo. Poprosiła o naniesienie autopoprawki dot. w § 1 dopisać po słowach w Sądzie
Rejonowym „Gdańsk - Północ”.
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały wraz z
naniesioną autopoprawką.
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 XII/99/07 została podjęta.
l) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/333/06 Rady Gminy Pszczółki z
dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za najem użytkowy Zaplecza Sportowego i
Stadionu Sportowego w Pszczółkach, dzierżawę gruntu na obiektach sportoworekreacyjnych podczas organizowanych imprez oraz opłat za najem komunalnych lokali
użytkowych na terenie Gminy Pszczółki – przedstawiła Wójt Gminy H. Brejwo.
Radny Z. Łysik zapytał o kwotę, jaka wpływa za wynajem np. świetlicy w Skowarczu?
Skarbnik Gminy J. Żbikowska – wszystkie wpływy to kwota ok. 13 tyś. zł.
Wójt Gminy H. Brejwo – za wynajem świetlicy w Skowarczu 9.000,- , utrzymanie sali plus media
plus zakupy ok. 22.000 zł Wynajem nie wyrównuje kosztów. Media ok. 5.800 zł a wpływy ok.
14.000 zł.
Przew. RG J. Przyłucka dodała, że podnosimy ceny bo wzrosły koszty utrzymania. Celem
działania świetlicy jest to, aby służyła mieszkańcom. Z założenia nie są dochodowe. Imprezy z
dużą ilością mieszkańców powodują remonty sal.
Radna J. Jakowska – stypy to jeden dzień, góra dwa. Jest to rzecz losowa. Czy proponowana
stawka nie jest za wysoka?
Wójt Gminy H. Brejwo – u nas te kwoty są zawsze zmniejszane. Jeżeli sprawa dotyczy osób
zaangażowanych to wynajmujemy bezpłatnie. Dotyczy to również wesel, osiemnastek itd. Jeżeli
sołtys zadzwoni w tej sprawie to kwotę zmniejszamy.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Obecnych na sesji 15 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy – 15 radnych.
Wynik głosowania: za – 14 radnych., głosów przeciw nie było, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwała Nr XII/100/07 została podjęta.
ł) Projekt uchwały w sprawie przyznania lokalu komunalnego znajdującego się w
miejscowości Skowarcz przy ulicy Żuławskiej 6/5 na rzecz Pani Czesławy
Czembrowskiej – przedstawiła Wójt Gminy p. H. Brejwo.
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XII/101/07 została podjęta.

7

m) Projekt uchwały w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Pszczółki –
przedstawiła Wójt Gminy p. H. Brejwo.
Radny Z. Łysik zapytał dla kogo będą wypłaty?
Wójt Gminy H. Brejwo – od II klasy po pierwszym semestrze. Wyliczy się średnią ocen.
Radny A. Marszałkowski – czy to dotyczy Publicznego Gimnazjum?
Wójt Gminy H. Brejwo – tylko Publicznego Gimnazjum od II klasy.
Radna B. Bulińska – w projekcie mówi się o 15 uczniach, a jeżeli będzie więcej to co?
Wójt Gminy H. Brejwo według średniej ocen na dzień dzisiejszy jest 15 uczniów. Jeżeli będzie
więcej to będziemy się cieszyć.
Innych głosów nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XII/102/07 została podjęta.
n) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pszczółki do Lokalnej
Grupy Działania “Trzy Krajobrazy” w charakterze członka zwyczajnego – przedstawiła Wójt
Gminy p. H. Brejwo.
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XII/103/07 została podjęta.
o) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej części
niezabudowanej działki nr 63/10 położonej w miejscowości Pszczółki w celu
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej
własność Arkadiusza Słomskiego – przedstawiła Wójt Gminy p. H. Brejwo.
Radny Z. Łysik – na Komisji Gospodarczej wnioskował, o to, że za nielegalne zajęcie gruntu aby p.
Słomski posadził 30 drzew.
Wójt Gminy H. Brejwo – nie zgadza się z tym, bo to byłoby niesprawiedliwe w stosunku do innych
mieszkańców, którzy kupowali ziemię na poszerzenie siedliska od gminy. Poza tym nie ma
podstawy prawnej.
Radca Prawny B. Dereń – nie ma podstawy prawnej, aby wprowadzić takie zastrzeżenie. Sprzedaż
nie może być dokonana pod jakimiś warunkami, zgodnie z KC.
Innych głosów nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Obecnych na sesji 15 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy – 15 radnych.
Wynik głosowania: za – 14 radnych., głosów przeciw nie było, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwała Nr XII/104/07 została podjęta.

p) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
niezabudowanej działki nr 320/11 położonej w miejscowości Pszczółki – referuje Wójt Gminy p.
H. Brejwo.
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XII/105/07 została podjęta.
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r) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
niezabudowanej działki nr 416/5 położonej w miejscowości Pszczółki – przedstawiła Wójt Gminy
p. H. Brejwo.
Dodała, że obok mieszkają cztery rodziny, które zostaną powiadomione o planowanym przetargu.
Dziś tam jest błoto.
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XII/106/07 została podjęta.
s) Projekt uchwały w sprawie ustalenia “Regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego i za pracę w trudnych warunkach oraz niektórych innych składników, a także
szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego” - przedstawiła Wójt Gminy p. H.
Brejwo.
Dodała, że radni otrzymali nowy egzemplarz Regulaminu, gdyż w dniu wczorajszym odbyło się
spotkanie ze związkami zawodowymi na którym uzgodniono treść. Jest taki obowiązek ustawowy.
Radny Z. Łysik zapytał, ile mamy związków zawodowych działających na terenie gminy?
Wójt Gminy H. Brejwo - dwa: Związek Zawodowy „Solidarność” i Związek Nauczycielstwa
Polskiego”
Innych głosów nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XII/107/07 została podjęta.
t) Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką na terenie Gminy Pszczółki przedstawiła Wójt Gminy H. Brejwo.
Dodała, że Wojewoda wniósł uwagi do uchwały podjętej na poprzedniej sesji. Zła była podstawa
prawna oraz nie uzgodniony projekt uchwały z organizacjami zrzeszającymi miejscowych
taksówkarzy i z organizacjami, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta na
terenie gminy.
Radca Prawny B. Dereń dodała, że w uchwale znalazł się zapis mówiący o tych organizacjach w §
3, gdyż Wojewoda znowu by nie wiedział, że takich organizacji na naszym terenie nie ma.
Wójt Gminy H. Brejwo poprosiła o naniesienie autopoprawki w § 3: wykreślić wyrazy „nie
istnienie” a wpisać „brak”.
Radna H. Grzesiuk – czy jest zainteresowanie świadczeniem usług taksówką?
Wójt Gminy H. Brejwo – były takie osoby, ale zastanawiają się. Chcemy, żeby taka uchwała była
gotowa jak zgłosi się ktoś chętny.
Radny T. Nowosad zapytał o wielkość herbu umieszczanego na drzwiach taksówki?
Wójt Gminy H. Brejwo – w uchwale nie jest określony, może być mały.
Sołtys p. Józef Węsierski opuścił salę.

9

Ad. 3
Informacja Wójta Gminy o jego pracach w okresie między sesjami.
1) Wójt Gminy H. Brejwo poinformowała radnych, że otrzymaliśmy pismo od Ministra
Transportu, Posłów Ziemi Gdańskiej w sprawie remontu drogi krajowej nr 1. Odczytała
treść.
2) Wójt Gminy H. Brejwo odczytała treść pisma do prof. Seweryna Kukuły z Instytutu
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach dot. Żelisławek. Wystąpili oni o zgodę do
Ministerstwa na przekazanie nieruchomości. Jest już podpisane porozumienie z Instytutem
Geologii Morza.
3) Zakończono budowę wodociągu Różyny – Kleszczewko, ale mamy jeszcze do zrobienia
odcinek 12 przyłączy do budynków, które wcześniej nie były uzgodnione. Jeżeli Skańska
nie wyrazi zgody na podłączenie tych budynków to mieszkańcy będą musieli wybudować
na własny koszt. Ta inwestycja zasili nam całe Kleszczewko i Różyny i skończyłby się
problem braku wody w tych miejscowościach.
4) W Kolniku wymieniono 270 metrów sieci rur azbestowych.
5) Trwa kontynuacja budowy kanalizacji w Kolniku. Oficjalne zakończenie w grudniu. Cały
Kolnik podpisał umowy w sprawie kanalizacji. Pani Wójt dodała, że kieruje ukłon w
kierunku mieszkańców Kolnika. Dalej będą podłączane kolejne miejscowości.
6) Przy przystankach autobusowych stoją pojemniki z piaskiem.
7) Wybudowano chodnik przy ul. Pomorskiej, nasz koszt to 197.688 zł
8) Trwa budowa chodnika przy ul. Sportowej i Korczaka. Nasz koszt to 160 tyś. zł. Drugie tyle
po stronie Starostwa Powiatowego.
9) Zakończono budowę oświetlenia w Różynach – ul. Chabrowa (145 tyś. zł).
10) Zakończyły sie obchody 700 lecia Pszczółek.
11) Gościliśmy przedstawicieli Środkowej Frankonii.
12) Odbył sie przegląd kinowy, brało udział ok. 350 osób.
13) Trwa nauka pływania dla 195 dzieci.
14) Trwa realizacja programu wyrównywanie szans. Otrzymaliśmy na ten cel 21.350,- zł.
15) Trwa program usportowienie dzieci i młodzieży, dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego.
16) Zakończono etap budowy świetlicy wiejskiej w Różynach. Były lekkie poprawki, które
należy wykonać do 30 listopada, ale niech trwają dłużej, bo obiekt wtedy jest pod opieką
wykonawcy. Gazownia nie wybudowała przyłącza, bo trwa badanie gruntu. Muszą być
wstawione grzejniki, aby podnieść temperaturę w obiekcie. Na wyposażenie jest kwota w
budżecie gminy w wysokości 50 tyś. zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł, ławek itd.
Chcemy zakupić alarm do budynku.
17) Zakończyliśmy I etap remontu budynku Urzędu Gminy.
18) Przeprowadzono remont domów komunalnych.
19) Wymieniono okna w salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Pszczółkach za ok.
112 tyś. zł, oraz w Publicznym Gimnazjum za ok. 40 tyś. zł.
20) Odbyły się postępowania przetargowe w następujących sprawach:
- na wymianę okien,
- na dokumentację projektową na budowę kanalizacji dla m. Rębielcz, Ulkowy i
Kleszczewko,
- na stolarkę okienną,
- na dokumentację techniczną dot. remontu dróg.
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Ad. 4
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w
okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka poinformowała, że:
co tydzień dyżuruje w Urzędzie Gminy,
− brała udział w posiedzeniach Komisji,
− brała udział w spotkaniu Przewodniczących Rad Powiatu Gdańskiego. Zajmowali się sprawą
wspólnego stanowiska dot. Sądu w Pruszczu Gdańskim,
− razem z Przew. Komisji Oświaty była w Bibliotece Publicznej z okazji otwarcia sezonu imprez
organizowanych dla dzieci i młodzieży. Powinno być wsparcie dla Biblioteki ze strony Rady
Gminy. Wykonują wspaniałą pracę.
Korespondencja:
1) Przew. RG odczytała treść pisma, które zostało wysłane do p. Barbary Ebertowskiej dot.
remontu drogi w Różynach,
2) Kilkakrotnie otrzymała zaproszenie do przystąpienia do Forum Przewodniczących Rad. Nie
podjęła jeszcze decyzji w tej sprawie. Otrzymaliśmy projekt Statutu tego forum. Będzie
trzymać rękę na pulsie w tej sprawie.
3) Wpłynął pakiet pism od p. Ireny Gortatowicz. Wysyła ona wnioski, skargi, kieruje je gdzie
się da. Na Komisji Gospodarczej odczytano jeden z wniosków, który nie nadaje się do
przedstawienia na sesji Rady Gminy z uwagi na to, aby nie ośmieszać tej pani.
Przewodnicząca odczytała przykład takiego wniosku p.t.: „Wniosek do Państwa na Ziemi” z
dnia 14.10.2007 r., wpłynęło 15.10.2007 r. Jest to nie jedyny wniosek. W piśmie tym chodzi
o zmianę herbu naszej gminy. Udzielono odpowiedzi, że herb opracowano zgodnie z
zasadami heraldyki. Pani Gortatowicz dzwoniła również do Kancelarii Rady Gminy, z
informacją, że nie nalega aby była to żywa pasieka w herbie.
Przew. RG J. Przyłucka poprosiła o upoważnienie od Rady Gminy dla siebie, aby mogła
odpowiadać na tego rodzaju pisma następująco: „radni zapoznali się z wnioskiem Pani i
zdecydowali, aby nie poddawać go pod głosowanie”.
Wszystkie wnioski p. I. Gortatowicz są w Kancelarii Rady Gminy, ale nie chce ich Przewodnicząca
upubliczniać.
Radca Prawny B. Dereń – wyjaśniła, że była by ostrożna z takim upoważnieniem dla
Przewodniczącej Rady Gminy. Rada Gminy może upoważnić Przewodniczącą do odpisywania na
pisma.
Radny Z. Łysik – wiemy, że ta pani jest chora. Na jakim etapie jest jej leczenie?
Wójt Gminy H. Brejwo – wystąpiliśmy z wnioskiem do Sądu o jej przymusowe leczenie. Jak bierze
leki jest fantastyczną osobą. Jak nie bierze leków to jest trudna dla wszystkich. Potrafi o drugiej w
nocy zadzwonić do Wójta i prosi o przeanalizowanie siedmiu pustych lat. Pani Wójt była u Prezesa
Sądu o przyspieszenie terminu rozprawy, ale będą postępować zgodnie z procedurami. Radcy
prawni z różnych stowarzyszeń udzielają jej porad bezpłatnych i ostatnio wnioskowała do sądu o
zmianę sędziego. Uchylono jej wnioski i wyznaczono nowy termin rozprawy. Nie odbiera wezwań
do sądu. Pani Wójt pojechała z plikiem dokumentów a pani Sędzia pokazała podobną dokumentację
która otrzymała od p. Gortatowicz.
Przew. RG J. Przyłucka zapytała radnych jeszcze raz o decyzje w sprawie przychodzących
wniosków od tej pani?
Radny R. Klamann poinformował wszystkich, że ma 4-5 telefonów dziennie od tej Pani. Wyzywa
wszystkich członków rodziny. Powiedział jej że rozmowy są nagrywane. Wówczas odkłada
słuchawkę.
−
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Radny Z. Łysik – do czasu rozpoczęcia leczenia Przewodnicząca powinna nie odpowiadać na
pisma.
Przew. RG J. Przyłucka – zgodnie z kpa jest obowiązek odpowiadania na pisma.
Radna Prawny B. Dereń – trzeba formalnie odpowiadać, ale można nie zajmować się merytorycznie
sprawą.
Radna J. Jakowska proponuje, aby upoważnić Przewodniczącą Rady Gminy do podpisywania pism
w imieniu Rady Gminy z informacją, że wnioski są niesensowne. Poza tym radna współczuje
Przewodniczącej, że ma taką sąsiadkę.
Przew. RG. J. Przyłucka – Jeżeli ma odpowiadać na pisma to radni muszą przegłosować. Pani
Przewodnicząca sformułowała wniosek:
„ Rada Gminy upoważnia Przewodniczącą Rady Gminy p. Jolante Przyłucką do odpowiadania na
pisma p. I. Gortatowicz. Ocena merytoryczna wniosków będzie spoczywała na Przewodniczącej
Rady Gminy”
Przew. RG J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad powyższym wnioskiem.
Obecnych 15 radnych.
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – nie było, wstrzymał się – 1 radny.
Radny K. Sądej poprosił, aby Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka informowała Radę o
ilości złożonych wniosków przez Panią I. Gortatowicz. Kto z radnych będzie chciał szczegółowo
zapoznać się z wnioskami to niech się zapozna.
4) Przew. RG J. Przyłucka poinformowała również radnych o piśmie jakie wpłynęło od pani
Wójt w sprawie skargi złożonej na pracownika Urzędu Gminy przez p. Irenę Gortatowicz. Wójt
Gminy odrzuciła skargę, po wyjaśnieniu pracownika o którym mowa w skardze. Przew. RG
odczytała treść pisma z dnia 15.11.2007 r., które było skierowane do wiadomości Rady Gminy.
Ad. 5
Informacja Wojewody Pomorskiego i Naczelnika Urzędu Skarbowego w
Pruszczu Gdańskim o analizie oświadczeń majątkowych złożonych za 2006 rok.
Przew. RG J. Przyłucka odczytała pisma w powyższej sprawie:
1) pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 25.10.2007 r. Nr IN/1093/1145/07
2) Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim z dnia 30.10.2007 r. Nr
DN/072-12/07
3) Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim z dnia 25.10.2007 r. Nr
DN/072-5/07 dot. pracownika Urzędu Gminy.
4) Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim z dnia 9.11.2007 r. Nr
DN/072-24/07.
Ad. 6.
Wolne wnioski i informacje.
Wójt Gminy H. Brejwo poinformowała zebranych o spotkaniu jakie odbyło się w sprawie siedziby
sądu w Pruszczu Gdańskim. Udział w tym spotkaniu wzięli m.in. Prezes Sądu Okręgowego,
Wójtowie, Burmistrz Miasta Pruszcz Gd. i Starosta Gdański. Przeniesiono Sąd z Pruszcza Gd. z
uwagi na ksylamid, do Gdańska i mieści się obecnie w piwnicach. Wpłynęło pismo, aby
samorządy współfinansowały budowę budynku sądu w Pruszczu Gd. Koszt tej inwestycji to ok. 15
mln. zł, z podziałem na gminy. Ze strony naszej gminy chodzi o kwotę około 1 miliona zł. To
zdanie na pewno nie jest dla gmin. Jeżeli mielibyśmy partycypować w kosztach to na Sąd Ksiąg
wieczystych. Kiedyś Prezes Sądu był bardzo nie przychylny aby sąd był w Pruszczu Gd.. Teraz
bardzo chce. Burmistrz Miasta pokazywał obiekty na terenie Pruszcza Gd. , które mogły by służyć
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dla sądu, ale Pan Prezes mówił, że się nie nadają. Zaproponowano obiekt o pow. 1200 m, ale Prezes
Sądu również się nie zgodził. Wymyślał różne powody. Poprzednio sąd w Pruszczu zajmował
powierzchnię 600 m i wystarczało. Pan Prezes stoi na stanowisku, że jeżeli samorządy nie
wybudują nowego obiektu to sądu w Pruszczu Gd. nie będzie. Pani Wójt stwierdziła, że jak mamy
wybudować skoro to nie jest nasze zadanie. Siedem lat temu mieliśmy informację od Prezesa Sądu,
że taka sytuacja jest tylko chwilowa. Do dziś nic nie zrobiono. Kiedyś był też nacisk na
partycypowanie w kosztach w celu utworzenia Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gd. Nasza gmina
nie finansowała tej inwestycji, gdyż uważaliśmy, że mamy taką samą odległość do Pruszcza
Gdańskiego jak i do Tczewa. Teraz znów mówi się o ponoszeniu kosztów, tym razem na
utworzenie sądu.
Pani Wójt poprosiła Radę Gminy o zdanie w tej sprawie.
Radni nie kontynuowali tematu.
Radny S. Marszałkowski zapytał czy na ul. Sportowej będzie nowa nawierzchnia? Czy będzie
odbiór prac?
Wójt Gminy H. Brejwo – powiat nie planuje nowej nawierzchni. Odbiór budowy chodników
odbędzie się.
Radny A. Marszałkowski – czy będzie remontowany odcinek ul. Sportowej od ronda do ul.
Korczaka?
Wójt Gminy H. Brejwo - jest to nasz odcinek, to zadnie należy wprowadzić do budżetu na przyszły
rok.
Radny Z. Łysik – co dzieje się z częścią ośrodka zdrowia, którą sprzedaliśmy?
Wójt Gminy H. Brejwo – nie sprzedaliśmy, jeżeli rozpoczęta będzie inwestycja to prowadzona
działalność będzie jako pod usługi medyczne. W trakcie przygotowania jest dokumentacja
projektowa. Zgłoszono do NFZ.
Sołtys P. Nowomiejski – poruszył sprawę wywozu śmieci przez SULO. Zbliżają się duże podwyżki
za wywóz śmieci.
Przew. RG J. Przyłucka – prawie dwukrotnie.
Radna J. Jakowska dodała, że wywóz małego pojemnika kosztować ma 72 zł.
Zastępca Wójta p. A. Gołkowska wyjaśniła, że planowany jest wzrost cen utylizacji śmieci z 16 zł
na 75 zł. i więcej. Mieszkańcy mają podpisane umowy z 3 firmami.
Wójt Gminy H. Brejwo – istnieje możliwość, że Rada Gminy podejmie uchwałę, że śmieci z
naszego terenu będą wywożone „za tyle i tyle”. Różnicę dopłacać może gmina. Ceny za wywóz
śmieci wzrosną o 400%. Kalkulacja miała być, ale do dzisiaj nie ma. Wzrosła cena utylizacji
śmieci. Efekt będzie taki, że mieszkańcy wypowiedzą umowy, a śmieci leżeć będą w rowach i
lasach. Od przyszłego roku będzie zamęt.
Przew. RG J. Przyłucka – czy SULO korzysta z Szadółek? Może od nich dowiedzieć się o koszty?
Wójt Gminy H. Brejwo – mamy taką informację. Nastąpi wzrost z 15 zł na 80 zł.
Radny R. Klamann potwierdził, że Szadółki podnieśli cenę. Nastąpił wzrost cen nie tylko w SULO
ale również w innych firmach. Radny poruszył również sprawę postawienia dwóch toalet
na terenie Pszczółek tzw. TOY TOY. Zaapelował, aby nie bać się tego problemu.
Innych spraw nie poruszano.
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Ad. 7
Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka podziękowała za udział w XII sesji Rady Gminy.
Zamknęła obrady XII sesji słowami: ”Zamykam obrady XII sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesję zakończono o godz. 1900.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. organizacji Urzędu
i Kancelarii Rady Gminy
mgr Henryka Głogowska
PRZEWODNICZĄCA RADY
Jolanta Przyłucka

14

