PROTOKÓŁ Nr XIII/07
XIII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach,
w dniu 18 grudnia 2007 roku.
XIII sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 17oo 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.
Protokołowała: Henryka Głogowska – Główny Specjalista ds. Organizacji Urzędu i
Kancelarii Rady Gminy.
Ad. 1
Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji
XIII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy słowami: „Otwieram
XIII 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 radny T. Nowosad – spóźnił się, tym samym sesja jest prawomocna i
zdolna do podejmowania uchwał.
W załączeniu lista obecności.
W sesji uczestniczyło także 8 sołtysów. Nieobecny sołtys pan Czaja Roman.
W załączeniu lista obecności.
c) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca RG J. Przyłucka poinformowała, że chce wprowadzić autopoprawkę do
porządku obrad. Chodzi o wprowadzenie jednego projektu uchwały pod lit. „h) w sprawie
sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych działek nr 234 i 235
położonych w miejscowości Kolnik”. Radni otrzymali na sesji projekt uchwały w tej sprawie.
Oprócz tego radni otrzymali nowy egzemplarz Załącznika nr 1 dot. zasad korzystania ze
stołówek szkolnych Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach oraz
kalkulacje kosztów z tych szkół.
Zapytała radnych, czy są propozycje dot zmiany porządku obrad.
Propozycji nie zgłoszono.
Obecnych 14 radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad porządkiem obrad.
Wynik głosowania: za – 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się
porządek obrad został zatwierdzony.
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PORZĄDEK OBRAD XIII sesji Rady Gminy Pszczółki przedstawiał się następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie kworum,
c) przedstawienie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołu XII sesji,
e) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
f) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Rozpatrzenie i podjęcie następujących uchwał:
a) Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2008 rok – referuje Skarbnik
Gminy Pani Jolanta Żbikowska.
- odczytanie opinii Komisji stałych Rady Gminy Pszczółki:
• Komisji Rewizyjnej – Przewodnicząca Komisji p. Janina Jakowska
• Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu – Przewodnicząca
Komisji p. Helena Grzesiuk,
• Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy – Przewodniczący Komisji p. Krzysztof
Sądej
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku – Skarbnik Gminy p.
Jolanta Żbikowska,
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
- głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2008 rok.
b) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok – referuje
Skarbnik Gminy p. J. Żbikowska.
c) Projekt uchwały w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w
Pszczółkach – referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo.
d) Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii
zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pszczółkach oraz pracowników administracji i obsługi szkół oraz przedszkola,
których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki – referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo.
e) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych Szkoły
Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach – referuje Wójt Gminy p. H.
Brejwo.
f) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Pszczółki – referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo.
g) Projekt uchwały w sprawie zamiany działek nr 231/11 i 231/7 na działkę 231/9
położonych w miejscowości Pszczółki – referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo.
h) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
niezabudowanych działek nr 234 i 235 położonych w miejscowości Pszczółki – referuje
Wójt Gminy p. 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. Wolne wnioski i informacje.
6 . Zamknięcie obrad sesji.
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Ad. e) przyjęcie protokołu XII sesji:
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka stwierdziła, że protokół XII sesji Rady Gminy był
wyłożony do wglądu i radni nie wnieśli żadnych poprawek.
Protokoły Nr XII/07 został zatwierdzony przy braku sprzeciwu.
W tym miejscu, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach p. Bożena Jaskólska złożyła
świąteczne i noworoczne życzenia wszystkim obecnym na sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka wyjaśniła, że w sesji uczestniczy również gość w osobie
p. Leokadii Rembiasz Szenrok – przedstawiciela firmy Medical.
Pani L. Rembiasz Szenrok powitała wszystkich i dodała, że przybyła na sesję, aby poinformować o
pracy ośrodka zdrowia. Ośrodek zdrowia funkcjonuje i będzie funkcjonował. Problem dotyczy
nocnej i świątecznej opieki medycznej. Jeżeli po godzinach pracy ośrodka, w nocy czy w święta
ktoś zachoruje to będzie musiał skorzystać z pomocy lekarskiej w Tczewie. Dotychczas była taka
możliwość w Pruszczu Gd. Bez zmian pozostaje sytuacja dotycząca nagłych przypadków
ratujących życie. Wówczas wzywamy pogotowie ratunkowe. Narodowy Fundusz Zdrowia nie
wyraził zgody na podpisanie umowy na dotychczasowych warunkach, twierdząc, że nie ma
podstaw prawnych do funkcjonowania na dotychczasowych zasadach. W pierwszych miesiącach
2008 roku p. Rembiasz Szenrok uzgodniła z Dyrektorem Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gd.,
że nikt z pacjentów nie zostanie oddalony, lecz zostanie przyjęty i za tego pacjenta Medical zapłaci.
Z Pogotowia Ratunkowego w Tczewie nadal można korzystać pod adresem: Tczew, ul. Wojska
Polskiego 5.
Radna H. Grzesiuk uświadomiła, że wyjazd do Pruszcza Gdańskiego kosztuje 1,90 zł plus z
powrotem 1,90 zł razem 3,80 zł. Do Tczewa 3,80 zł plus 1,90 zł do Pogotowia w jedną stronę.
Razem w obie strony 11,40 zł.
P. Rembiasz Szenrok – to nie jest decyzja Medical, lecz NFZ, który nie wyraził zgody na
funkcjonowanie na dotychczasowych warunkach. Rozumie, że będą to dodatkowe opłaty.
Wójt Gminy H. Brejwo – a jeżeli lekarz pełniłby dyżur?
P. Rembiasz – jest to bardzo duży wydatek, aby opłacać lekarza. Musi to być zespół ludzi: lekarz,
pielęgniarka i kierowca. NFZ rocznie za opiekę nocną płaci 21 zł. 6 tyś. ludzi równa się budżet.
Sołtys S. Piskorz – słuchając pani to ma wrażenie, że bardzo kręci. Nasza gmina należy do powiatu
gdańskiego i nie wyobraża sobie aby mieszkańcy Kleszczewka czy Różyn jechali do lekarza do
Tczewa. Radni na to nie powinni się zgodzić. W Tczewie macie swój oddział, dlatego jest Wam
wygodnie.
P. Rembiasz – trudno z panem dyskutować. W dniu 7 grudnia odbył się konkurs. To nie nasz
wymysł. My narażamy się na koszty, aby opłacać opiekę w Pruszczu Gdańskim. Przykro, że Pan
nas oskarża. Stwierdziła, że można wystąpić do NFZ o potwierdzenie jej słów.
Wójt Gminy H. Brejwo – w tej sprawie do Urzędu przyszedł fax i reakcja Wójta była podobna do
reakcji pana sołtysa. Jest to problem, aby po godz. 18 jeździć do Tczewa. Doliczyć należy koszty
dojazdu. W sposób naturalny ciągnie nas do Pruszcza Gdańskiego.
Wójt Gminy H. Brejwo odczytała pismo NFZ z dnia 14 grudnia skierowane do p. Rembiarz
Szenrok.
Wójt Gminy H. Brejwo dodała, że jeżeli jest jedna firma, która ma pacjentów z różnych
miejscowości to może wybrać sobie inną jedną instytucję, która świadczyła by usługi po godz. 18.
Nie mówi o pogotowiu ratunkowym. Pani Wójt rozmawiała z dyrektorem pogotowia i NFZ którzy
potwierdzili taką sytuację. Firma Medical musiała by podzielić się na dwa oddziały i zarejestrować
się na terenie powiatu tczewskiego i powiatu gdańskiego. Były by to jednak jednostki zbyt małe
aby zmieścić się w środkach. Na dzień dzisiejszy pani Wójt proponuje, aby Rada Gminy wystąpiła
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do NFZ z prośbą o wyrażenie zgody, aby Medical mógł podpisać umowę z pogotowiem w Pruszczu
Gdańskim oraz należy odnieść się do ceny biletów. Tyle możemy zrobić.
Radna J. Jakowska – jest za propozycją pani Wójt, gdyż z pomocy lekarskiej najczęściej korzystają
osoby starsze, które nie posiadają samochodu. Do Pruszcza można podjechać jednym autobusem, a
do Tczewa jest daleko, trzeba skorzystać z dwóch autobusów w jedną stronę. Ludzie starsi
korzystają z usług w Pruszczu Gd. Radna uważa, że należy dalej negocjować, aby było lepiej a nie
gorzej.
Wójt Gminy H. Brejwo – problem dotyczy szczególnie miejscowości ościennych, np. Kleszczewka,
Żelisławek. Poprosiła Radę Gminy o stanowisko w tej sprawie.
Przew. RG J. Przyłucka zapytała radnych, czy w tej sprawie spotkają się i napiszą pismo do NFZ,
czy upoważnią Przewodniczącą Rady Gminy w tej w sprawie. Treść zostanie skonsultowana z
panią Wójt a następnie treść pisma odczytana radnym.
P. J. Przyłucka zapytała radnych, kto z radnych upoważnia Przewodniczącą Rady Gminy do
przygotowania pisma w powyższej sprawie?
Obecnych 15 radnych.
Wynik głosowania : za – 14 radnych. Przewodnicząca nie brała udziału w głosowaniu.
Rada Gminy upoważniła Przewodniczącą Rady Gminy do napisania pisma w powyższej sprawie.
Przew. RG J. Przyłucka poprosiła przedstawicielkę Medical o pomoc w sprecyzowaniu wniosku do
NFZ.
P. Leokadia Rembiasz Szenrok wyjaśniła, że chodzi o zapis jaki jest w wytycznych NFZ. Odczytała
fragment pisma. Przytoczyła przykłady w których wzywać można pogotowie ratunkowe tj. w
stanach zagrożenia życia.. POZ leczy w stanach niepokoju. Jest wdzięczna Radzie Gminy, że chce
wystosować pismo do NFZ, ale ma informację, że sytuacja taka nie podlega negocjacjom z NFZ.
Dodała, że konkurs ofert miał ruszyć w miesiącu wrześniu. Być może jak sytuacja ustabilizuje się
to NFZ zmieni zdanie i będą funkcjonować na dotychczasowych zasadach.
P. Leokadia Rembiasz Szenrok opuściła XIII sesję Rady Gminy.
Ad. e) interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania sołtysów:
Sołtys J. Wesierski zgłosił dwie sprawy (zanim Rada Gminy zatwierdzi budżet na 2008 rok):
1) zgłosił potrzebę remontu drogi Leszczynowej w kierunku Rębielcza. Jest tam położony
bruk. Należy go przełożyć lub wyremontować ulicę w inny sposób, może położyć asfalt,
2) od 2008 roku Szkoła Podstawowa w Kolniku przestanie istnieć. Jest 8 dzieci w szkole.
Poprosił o środki na remont dwóch klas, aby je zagospodarować na świetlicę wiejską i
zakup mebli.
Sołtys M. Brzeska stwierdziła, że przez okres 2 lat nie może liczyć na wykonanie projektu świetlicy
wiejskiej, ale może w planach długoletnich umieścić budowę świetlicy w Ostrowite.
Przew. RG J. Przyłucka – są już budynki świetlic wiejskich w Różynach i Żelisławkach. Złoży
pismo do Wójta Gminy w jaki sposób będą wykorzystane świetlice wiejskie, czy zostaną
zatrudnione jakieś osoby, jakie będą koszty utrzymania tych obiektów.
Ad. f) odpowiedzi na interpelacje i zapytania:
Wójt Gminy H. Brejwo – remont drogi w Kolniku to remont. Tym zajmuje się Komisja
Gospodarcza. Pieniądze są w § 1, nie ma podziału na drogi. Droga o której mówi sołtys to 200 mb.
Wykonanie z asfaltu to koszt ok. 600-700 tyś. zł.
Ad. 2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
a) Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2008 rok przedstawiła Skarbnik
Gminy Pani Jolanta Żbikowska.
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Dodała, że w porównaniu do projektu budżetu jaki był omawiany na Komisji Gospodarczej należy
dokonać autopoprawki. Chodzi o środki na remont dróg.
Wójt Gminy H. Brejwo dodała, że ul. Łąkowa nie zostanie wykonana w terminie. Na uzgodnienia
czeka się 2-3 miesiące. To trwa. Nie chce przyjąć dokumentacji nie będącej w komplecie. W dniu
2 stycznia muszą być środki na ten cel w budżecie. Szczegółowe zmiany przedstawi Skarbnik
Gminy.
Skarbnik Gminy J. Żbikowska wyjaśniła, że zaistniała również potrzeba zwiększenia środków na
podatek VAT o 100 tyś. zł, następnie na informatyzację Urzędu Gminy tj. na zakup sprzętu i
wprowadzenie zadania w życie o 200 tyś. zł. (inwestycje 100 tyś. zł i bieżące wydatki 100 tyś. zł)
W związku z tym zwiększono dochody o 300 tyś. zł w podatku rolnym i od nieruchomości.
P. J. Żbikowska szczegółowo omówiła w którym miejscu w projekcie uchwały należy wprowadzić
dodatkowe kwoty. Poprosiła o naniesienie poprawki w § 1 projektu uchwały – zmienią się dochody
i wydatki, w § 4 zmieni się kwota w zadaniach inwestycyjnych, w § 11 zmieni się ust. 2 lit a) –
wykreślić „w nich określonych” a wpisać „określonej w załączniku nr 7”. Następnie Skarbnik
Gminy szczegółowo omówiła Załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, w załączniku nr 6 pojawiło sie
zadanie Lp. 10 Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy oraz
zmiana Lp. 7 przebudowa ul. Łąkowej. Dodała, ze konsekwencją wszystkich zmian jest zmiana w
załączniku nr 7 – Wieloletnie programy inwestycyjne. Wspomniała o planowanych dotacjach dla
Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka wsparcia.
Skarbnik Gminy J. Żbikowska dodała, że po uzgodnieniu zmian dochody będą o 11% niższe niż
przewidywane wykonanie, a wydatki o 2-3 % niższe niż wydatki tego roku. Kwoty dotacji
uwzględniają kwoty , które otrzymamy od Wojewody , czy kwoty subwencji, jakie wynikają z
informacji z Ministerstwa. W 2008 roku nie są planowane sprzedaże majątku gminnego.
Zadłużenie gminy to ok. 5 mln zł. Z zadań inwestycyjnych priorytetem jest budowa kanalizacji i
dokończenie budowy świetlic wiejskich.
Przew. RG J. Przyłucka dodała, że projekt uchwały był analizowany na posiedzeniach Komisji.
Komisja Oświaty i Komisja Rewizyjna swoją opinię przekazała do Komisji Gospodarczej.
Poprosiła przewodniczących poszczególnych Komisji o odczytanie swoich opinii.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Janina Jakowska odczytała opinię.
Opinię Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu odczytała Przewodnicząca
Komisji p. Helena Grzesiuk,
Opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy odczytał Przewodniczący Komisji p. Krzysztof
Sądej
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku – przedstawiła Skarbnik Gminy p. Jolanta
Żbikowska.
Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej:
Radny R Klamann – zwiększone zostały dochody w podatkach. Czy jest to wirtualna propozycja
czy realna kwota. Czy wpłynie 100 % dochodów? Na posiedzeniu Komisji nie było mowy o
zwiększeniu dochodów w podatkach w kwocie 115 tyś. zł.
Skarbnik Gminy J. Żbikowska – planujemy wpływy z zaległości. Poprzednia kwota to pokrycie 100
% przypisu. Z roku na rok wchodzimy z zaległościami Nie wiemy jaka będzie realizacja. Być może
trzeba będzie zrobić korektę.
Radny R. Klamann – na dzisiejszą sesję dołożony został projekt uchwały w sprawie sprzedaży
działek w Kolniku. Załóżmy że Rada Gminy podejmie uchwałę w tej sprawie. Czy są już
przewidziane środki w budżecie ze sprzedaży tych działek?
Wójt Gminy H. Brejwo – nie są ujęte.
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.
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Uchwała Nr XIII/109/07 została podjęta.
b) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok przedstawiła
Skarbnik Gminy p. J. Żbikowska. Wyjaśniła na czym polegać będą zmiany.
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 XIII/110/07 została podjęta.
c) Projekt uchwały w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pszczółkach
– 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 XIII/111/07 została podjęta.
d) Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii
zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pszczółkach oraz pracowników administracji i obsługi szkół oraz przedszkola,
których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki omówiła 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 XIII/112/07 została podjęta.
e) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych Szkoły
Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach przedstawiła Wójt Gminy p. H.
Brejwo. Dodała, że radni otrzymali nowy egzemplarz Załącznika Nr 1 do uchwały i dwa
załączniki do zasad.
Przew. RG J. Przyłucka zapytała, czy jak wzrosną ceny to czy będziemy zmieniać uchwałę?
Wójt Gminy H. Brejwo - tak
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 XIII/113/07 została podjęta.
f) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Pszczółki przedstawiła Kierownik GOPS p. Beata Nowakowska
Wójt Gminy p. H. Brejwo dodała, że robimy dużo dokumentacji, potem odkładamy na półkę.
Problemy spisujemy na papierze. W Strategii jest wszystko to o czym wiemy np. bezrobociu,
patologii. Są wymogi, aby opracować taką strategię. Będzie ona potrzebna do programów, kiedy
będziemy składać wnioski.
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.
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Uchwała Nr XIII/114/07 została podjęta.
g) Projekt uchwały w sprawie zamiany działek nr 231/11 i 231/7 na działkę 231/9 położonych
w miejscowości Pszczółki przedstawiła Wójt Gminy p. H. Brejwo.
Radny A. Marszałkowski – jest to przeanalizowane? Jeżeli będzie zatwierdzone to jest dobre dla
Pszczółek.
Wójt Gminy H. Brejwo – będzie można dostać się do biblioteki od strony parkingu przy ul.
Pomorskiej.
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 XIII/115/07 została podjęta.
h) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
niezabudowanych działek nr 234 i 235 położonych w miejscowości Kolnik przedstawiła
Wójt Gminy p. H. Brejwo.
Dodała, że mieszkańcy mówią na to „baraki” Działki dzierżawił pan z Kolnika. Gmina osiągała
dochody w kwocie 200 zł rocznie. Ta ziemią interesują się duże firmy. Wycena ziemi jest ale musi
być uaktualniona, ponieważ jest już kanalizacja a to podnosi wartość działek. Jak będzie wycena
rzeczoznawcy to p. Wójt przedstawi ją Radzie Gminy.
Przew. RG j. Przyłucka dodała, że jeszcze dziś odbyły się konsultacje w tej sprawie z radną
Kolnika p. Cieślewicz i sołtysem wsi p. Węsierskim. Opinia dot. sprzedaży jest pozytywna.
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 XIII/116/07 została podjęta.
Ad. 3
Informację Wójta Gminy o jego pracach w okresie między sesjami przedstawiła p. H. Brejwo.
− Wydana została książka, w której jest publikacja pt. Odnowa wsi w integrującej sie Europie” o
Ulkowie. Książka ta dotyczy całej Polski. Jest możliwość wglądu do tej książki.
− Odbył się II turniej tańca sportowego w Publicznym Gimnazjum.
− W 2007 r. zaczynaliśmy od 7 zadań inwestycyjnych a kończymy rok 16 zadaniami. Pani Wójt
wymieniła zakończone inwestycje.
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,
- brała udział w II turnieju tańca sportowego,
- z upoważnienia Rady Gminy udzieliła p. Gortatowicz odpowiedzi, że Radni nie zamierzają
zajmować się wnioskiem zgłoszonym przez tą panią.
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Ad. 5.
Wolne wnioski i informacje.
Radny Z. Łysik - zaproponował, aby następną sesję zorganizować w Różynach w Świetlicy
Wiejskiej.
Sołtys S. Piskorz – wieś nie posiada kluczy do obiektu.
Przew. RG J. Przyłucka – jeżeli pan sołtys zaprosi to Rada Gminy przyjedzie. Jeżeli nie mają
kluczy to nie wolno wchodzić. Dodała, że wniosek zostanie rozpatrzony w najbliższym czasie.
Radny A. Marszałkowski zwrócił się do pani sołtys wsi Ostrowite – czy w miejscowości Ostrowite
jest jakiś budynek do zagospodarowania na świetlice?
P. M. Brzeska – nie ma.
Sołtys p. S. Piskorz z upoważnienia Rady Sołeckiej z Różyn podziękował za dowieszenie ozdób
świątecznych. Ładnie to wygląda.
Radny R. Klamann pochwalił wzór ozdób świątecznych na drodze nr 1, jest to bardzo ładny rój
pszczół, przyozdobiony gwiazdą betlejemską.
Wójt Gminy H. Brejwo – rozpoczyna się okres świąteczny, będą spotkania wigilijne, od Szkoły
Podstawowej od grona pedagogicznego pani Wójt przekazała życzenia świąteczne. W sobotę
odbędzie się wigilia dla samotnych z terenu naszej gminy na ok. 30 osób. Chcieliśmy, aby takie
spotkanie odbyło się w dzień wigilii, ale nie udało się bo Restauracja w poniedziałek nie pracuje.
Planujemy na dzień 12 stycznia 2008 roku w Publicznym Gimnazjum spotkanie z seniorami naszej
gminy. Pani Wójt zaprosiła radnych i sołtysów na to spotkanie.
Innych głosów nie było.
Przewodnicząca Rady gminy J. Przyłucka korzystając z okazji, że jest to ostatnia sesja w tym roku
złożyła życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim obecnym na sesji.
Innych spraw nie poruszano
Ad. 6
Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka podziękowała za udział w XIII sesji Rady Gminy.
Zamknęła obrady XII sesji słowami: ”Zamykam obrady XIII 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
Henryka Głogowska
PRZEWODNICZĄCA RADY
Jolanta Przyłucka
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