PROTOKÓŁ Nr X/07
X sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach,
w dniu 5 września 2007 roku.
X 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.
Protokołowała: Henryka Głogowska – Główny Specjalista ds. Organizacji Urzędu i Kancelarii
Rady Gminy.
Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji
X sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy słowami: „Otwieram X
sesję Rady Gminy”. Powitała radnych, Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy oraz
sołtysów Gminy i mieszkańców gminy.
b) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Gminy p.J.Przyłucka stwierdziła obecność
wszystkich radnych – 15 osób, tym samym sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał.
W załączeniu lista obecności.
W sesji uczestniczyło także 8 sołtysów. Nieobecny sołtys wsi Rębielcz p. Piotr Nowomiejski.
W załączeniu lista obecności.
c) zatwierdzenie porządku obrad
Przewodnicząca RG J. Przyłucka poinformowała, że chce wprowadzić autopoprawkę do
proponowanego porządku obrad. Chce wprowadzić jeden projekt uchwały pod lit. „h) w sprawie
wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Pszczółki w ramach promocji Miodu
Pszczółkowskiego – produktu tradycyjnego”. Poprosiła radnych o jego wprowadzenie.
Zapytała radnych, czy są propozycje dot. porządku obrad.
Propozycji nie zgłoszono.
Przewod. RG J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad wraz
z wprowadzoną autopoprawką.
Obecnych – 15 radnych.
Wynik głosowania: za – 15, przeciw i wstrzymujących się nie było.
Rada Gminy zatwierdziła zaproponowany porządek obrad.
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PORZĄDEK OBRAD X sesji Rady Gminy Pszczółki przedstawiał się następująco:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

1. Sprawy regulaminowe:
otwarcie sesji,
stwierdzenie kworum,
zatwierdzenie porządku obrad,
przyjęcie protokołów VIII i IX sesji ,
interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania sołtysów,
odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczółki w I półroczu 2007 roku – referuje
Skarbnik Gminy p. Jolanta Żbikowska.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach w I
półroczu 2007 r. – referuje Dyrektor p. Bogumiła Tuźnik.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku na kadencję w
latach 2008 - 2011:
a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
b) opinia Zespołu o zgłoszonych kandydatach na ławników,
c) głosowanie,
d) podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe
w Gdańsku na kadencję w latach 2008 – 2011:
a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
b) opinia Zespołu o zgłoszonych kandydatach na ławników,
c) głosowanie,
d) podjęcie uchwały.
6. 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 nieodpłatnego przekazania na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ulicy Tczewskiej 2 w Pszczółkach przez Gminę Pszczółki projektu budowlanego – referuje
Wójt Gminy p. Hanna Brejwo,
c) Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką na terenie Gminy Pszczółki – referuje Wójt Gminy p. Hanna Brejwo,
d) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/77/07 Rady Gminy Pszczółki z dnia 13
sierpnia 2007 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości, po której przebiegała
zlikwidowana linia kolejowa nr 233 Pszczółki – Kościerzyna, w części leżącej w granicach
Gminy Pszczółki – referuje Wójt Gminy p. Hanna Brejwo,
e) Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kleszczewko – referuje Wójt
Gminy p. Hanna Brejwo,
f) Projekt uchwały w sprawie nabycia działki nr 282/3 w Skowarczu przez Gminę Pszczółki z
przeznaczeniem na poszerzenie ul. Modrzewiowej – referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo,
g) Projekt uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego
funduszu na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Pszczółki, za ich
osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze” – referuje Wójt Gminy p. Hanna Brejwo.
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h) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Pszczółki w
ramach promocji Miodu Pszczółkowskiego – produktu tradycyjnego – referuje Wójt Gminy H.
Brejwo.
7. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych za 2006 rok –
przedstawiają: Wójt Gminy pani Hanna Brejwo i Przewodnicząca Rady Gminy pani
Jolanta Przyłucka.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. d) przyjęcie protokołów VIII i IX sesji:
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka stwierdziła, że protokoły VIII i IX sesji Rady Gminy
były wyłożone do wglądu i radni nie wnieśli żadnych poprawek.
Protokoły Nr VIII/07 i Nr IX/07 zostały zatwierdzone przy braku sprzeciwu.
W tym miejscu, Wójt Gminy H. Brejwo poinformowała wszystkich, że dwóch dyrektorów placówek
oświatowych wyłoniono w konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Różynach i Dyrektora
Przedszkola Gminnego w Pszczółkach. Są to: p. Grażyna Lewandowska i p. Grażyna Miłkowska.
Wójt Gminy H. Brejwo wręczyła kwiaty i akty powierzenia powyższej funkcji na okres od 1 września
2007 r. do 31 sierpnia 2012 roku tj. 5 lat.
Panie Grażyna Lewandowska i p. G. Miłkowska podziękowały za zaufanie, za to że radni pozytywnie
patrzą na sprawy oświaty, że robi się coraz więcej. Pani Grażyna Lewandowska dodatkowo poprosiła
ośrodki w budżecie na remont łazienek w Szkole Podstawowej w Różynach.
Ad. e) interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania sołtysów:
Radny R. Klamann poruszył sprawy zgłoszone przez swoich wyborców:
1) brak podjazdu w Urzędzie Gminy dla osób niepełnosprawnych,
2) potrzeba zawieszenia lampy ulicznej celem oświetlenia ścieżki dla pieszych od ul. Gdańskiej
do ul. Mickiewicza.
Sołtys S. Piskorz poruszył następujące sprawy:
1) autobus szkolny zbyt szybko wyjeżdża z Różyn tj. o godz. 7:00
2) droga równoległa do ul. Młyńskiej wymaga naprawienia, jest tam siedem budów,
3) droga w kierunku stacji PKP wymaga naprawienia tam jest bruk, który jest powybijany.
Mieszka tam osoba niepełnosprawna, która ma problemy z poruszaniem się po takiej drodze,
zniszczono ją przy budowaniu wodociągu,
4) poprosił o ustawienie pojemników na plastiki i szkło koło szkoły,
5) mieszkanka Różyn ma pracę magisterską z zakresu historii od powstania do 1945 roku.
Zapytał, czy gmina mogłaby opłacić wydawnictwo. Koszt z ubiegłego roku to 1.300 zł, ok. 100
stron.
Ad. f) odpowiedzi na interpelacje i zapytania:
Wójt Gminy H. Brejwo wyjaśniła, że:
1. podjazd dla niepełnosprawnych jest zaprojektowany w projekcie technicznym. Zaczęliśmy już
remont Urzędu. Może sfinansujemy to z PEFRON-u,
2. sprawa oświetlenia ścieżki – zgłosimy do Zakładu Energetycznego, czy są możliwości
techniczne,
3. sprawa dowozu dzieci: nie pozwalamy, aby uczniowie z Gimnazjum jeździli o godz. 7:30.
Młodzież rozsiada się, a małe dzieci nie mają gdzie usiąść. Ktoś musi być pierwszy a ktoś
drugi. Małe dzieci muszą jeździć same ale trudno nad tym zapanować.
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4. naprawa drogi równoległej do ul. Młyńskiej w Różynach – tam budują się domy i nie ma
szansy aby tę drogę utrzymać. Tam szła równiarka, ale przy ciężkim sprzęcie budowlanym
trudno tę drogę utrzymać.
5. ul. Dworcowa w Różynach – tam jest ograniczenie do 3,5 t, tonaż nie jest przestrzegany.
Wręczano mandaty. Mieszka tam pan, który zobowiązał się do utwardzenia tej drogi, ale
skończyło się na obietnicach. Mówiliśmy, że jeżeli chce korzystać z tej drogi to powinien
zrobić chodnik. Wodociągi niczego nie zniszczyły. Będzie przebudowa jedynki i zostanie
wykonane odwodnienie. Obecnie szkoda jest pieniędzy na remont tej drogi. Byłby to zbędny
wydatek.
6. Pojemniki na szkło i plastik możemy przenieść na teren przy szkole. Dodatkowe pojemniki na
dzień dzisiejszy nie będą dostawione.
7. Wydać pracy magisterskiej gmina nie może, nie mamy możliwości finansowych na ten cel.
Pani Wójt zna problem, ale nigdy nie miała możliwości przeczytania tej pracy. Możemy
zakupić pozycję do naszych bibliotek. Jakie warunki stawia wydawnictwo pani Wójt nie wie.
Radny Z. Łysik – zeszła ekipa z ul. Ogrodowej a woda nadal stoi, kałuże pokazały się po wczorajszym
deszczu. Może jest gwarancja na tę drogę.
Wójt Gminy H. Brejwo – na drogi gwarancji nie ma. Na ul. Ogrodowej było odwodnienie i wykonanie
chodnika a nie przekładanie płyt. Nigdy nie będą wyprofilowane do studzienek. Dopóki nie wylejemy
asfaltu to taka sytuacja będzie.. Szkoda pieniędzy na przekładanie płyt.
Ad. 2
Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Pszczółki w I półroczu 2007 roku przedstawiła
Skarbnik Gminy P. J. Żbikowska. Szczegółowo omówiła wykonanie budżetu gminy Pszczółki.
Skarbnik Gminy J. Żbikowska dodała, że informacja o wykonaniu budżetu omawiana była na
posiedzeniach Komisji.
Informacja została przyjęta przez radnych..
Ad. 3
Przew. RG J. Przyłucka poinformowała, że Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminnej
Biblioteki Publicznej w Pszczółkach w I półroczu 2007 r. była dołączona do materiałów jakie radni
otrzymali.
Pytań nie było.
Przewodnicząca dodała, że jeżeli radni mieliby pytania, to poprosiła o złożenie w Kancelarii Rady
Gminy i na kolejną sesję zaprosimy panią dyrektor, która wyjaśni niejasności.
Ad. 4
Przew. RG J. Przyłucka poinformowała, że zgodnie z uchwałą Kolegium Sądu Okręgowego w
Gdańsku Rada Gminy Pszczółki powinna wybrać 10 ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk –
Południe i 1 ławnika do Sądu Pracy oraz 2 ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Do Sądu Pracy
mogli tylko zgłaszać organizacje pracodawców i związki zawodowe. Nie zgłoszono żadnej osoby.
Zgłosiło się 2 kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego a do Sądu Rejonowego Gdańsk Południe
zgłosiło się 8 kandydatów.
Obradował Zespół opiniujący kandydatów na ławników.
Przewodnicząca RG J. Przyłucka poprosiła o zgłaszanie osób do Komisji Skrutacyjnej.
− Jakowska Janina
− Grzesiuk Helena
− Narożnik Urszula
Wszystkie panie zgłosiły się same.
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Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła powyższy skład Komisji Skrutacyjnej, który dokonał procedury
wyborczej do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe.
Komisja Skrutacyjna dokonała wyboru z pośród siebie Przewodniczącej Komisji. Została nią pani Janina
Jakowska. Pozostałe panie pozostały członkami.
Przew. RG J. Przyłucka poinformowała, że na Kartach do głosowania są wypisane nazwiska z
kandydatami na ławników. Jeżeli radni są za to nie skreślamy nazwiska, jeżeli przeciw to należy nazwisko
skreślić.
Przewodniczący Zespołu odczytał opinię o kandydatach do Sądu Okręgowego.
Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy. Przeliczyła karty. Rozdała karty do głosowania
radnym za pokwitowaniem. Następnie Komisja Skrutacyjna zebrała karty do głosowania i przystąpiła do
liczenia głosów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru ławników do Sądu Okręgowego odczytała Przewodnicząca
Komisji p. Janina Jakowska. ( Protokół i karty do głosowania w załączeniu).
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, przeciw i wstrzymujących się – nie było.
Uchwała Nr X/78/07 została podjęta.
Ad. 5.
Przewodniczący Zespołu odczytał opinię o kandydatach do Sądu Rejonowego Gdańsk -

ołudnie.

Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy. Przeliczyła karty. Rozdała karty do głosowania
radnym za pokwitowaniem. Następnie Komisja Skrutacyjna zebrała karty do głosowania i przystąpiła
do liczenia głosów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe
czytała
Przewodnicząca Komisji p. Janina Jakowska. ( Protokół i karty do głosowania w
łączeniu).
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, przeciw i wstrzymujących się – nie było.
Uchwała Nr X/79/07 została podjęta.
Ad. 6
a) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2007 rok omówiła Skarbnik
Gminy Pani Jolanta Żbikowska. Poprosiła o wprowadzenie autopoprawki do projektu budżetu.
Dotyczy kwoty 25.000,- na remont łazienek do Szkoły Podstawowej w Różynach.
Autopoprawka dotyczy:
- w samym projekcie uchwały dochody – 18.174.921,-, wydatki 21.541.323,- w załączniku nr 1 w dz. 700 gospodarka mieszkaniowa
- w załączniku nr 2 w dz. 801 oświata i wychowanie
- w załączniku nr 4 na str. 1
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok.
Obecnych na sesji 15 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy – 15 radnych.
Wynik głosowania: za: 15 radnych, przeciw i wstrzymujących się – nie było.
Uchwała Nr X/80/07 została podjęta.
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b) Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ulicy Tczewskiej 2 w Pszczółkach przez Gminę Pszczółki projektu budowlanego –
przedstawiła p. Anna Gołkowska Zastępca Wójta.
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, przeciw i wstrzymujących się – nie było.
Uchwała Nr X/81/07 została podjęta.
c) Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką na terenie Gminy Pszczółki – przedstawiła p. A. Gołkowska Zastępca Wójta.
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, przeciw i wstrzymujących się – nie było.
Uchwała Nr X/82/07 została podjęta.
d) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/77/07 Rady Gminy Pszczółki z dnia 13
sierpnia 2007 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości, po której przebiegała
zlikwidowana linia kolejowa nr 233 Pszczółki – Kościerzyna, w części leżącej w granicach
Gminy Pszczółki – przedstawiła p. A. Gołkowska Zastępca Wójta. Dodała, że PKP S.A.
Posiada zaległości podatkowe w wysokości ok. 20 tyś. zł.
Radny Z. Łysik zapytał, czy nie rozsądniej byłoby zlikwidować zaległości podatkowe z dniem
dzisiejszym, a nie z dniem 31 lipca 2007 r?
Przew. RG. J. Przyłucka wyjaśniła, że nie można, gdyż trzeba troszczyć się o budżet gminy. Ta kwota
jest uzgodniona z firmą. Nie dawajmy więcej niż musimy.
Innych pytań 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, przeciw i wstrzymujących się – nie było.
Uchwała Nr X/83/07 została podjęta.
e) Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kleszczewko –
przedstawiła p. A. Gołkowska – Zastępca Wójta.
Sołtys wsi Kleszczewko p. J. Soból dodał, że w projekcie uchwały są wszystkie nazwy, które chcieli
mieszkańcy Kleszczewka. Poprosił o podjęcie tej uchwały.
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, przeciw i wstrzymujących się – nie było.
Uchwała Nr X/84/07 została podjęta.
f) Projekt uchwały w sprawie nabycia działki nr 282/3 w Skowarczu przez Gminę Pszczółki z
przeznaczeniem na poszerzenie ul. Modrzewiowej – przedstawiła p. A. Gołkowska Zastępca
Wójta.
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, przeciw i wstrzymujących się – nie było.
Uchwała Nr X/85/07 została podjęta.
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g) Projekt uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego
funduszu na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Pszczółki, za ich
osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze” – przedstawiła p. A. Gołkowska Zastępca Wójta
Przew. RG J. Przyłucka dodała, że regulamin uzyskał pozytywną opinię związków zawodowych
działających na terenie gminy.
Wójt Gminy H. Brejwo poprosiła o wprowadzenie autopoprawki w Zał nr 1 do projektu uchwały w § 7
w ust. 1 podpunkcie b) dopisać słowa „i nauczyciela”.
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, przeciw i wstrzymujących się – nie było.
Uchwała Nr X/86/07 została podjęta.
h) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Pszczółki w
ramach promocji Miodu Pszczółkowskiego – produktu tradycyjnego – przedstawiła p. A.
Gołkowska Zastępca Wójta.
Wójt Gminy H. Brejwo dodała, że uzyskanie tytułu produktu tradycyjnego przez Miód
Pszczółkowski jest sukcesem dla gminy.
Radny K. Sądej zapytał, czym różni się miód pszczółkowski od innych miodów?
Wójt Gminy H. Brejwo wyjaśniła, ze nasz jest: majowy, czerwcowy i lipcowy. Odróżniają się
kolorem. Mogą stosować tę nazwę ci pszczelarze, którzy posiadają ule na naszym terenie, nie wywożą
uli.
Innych pytań 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, przeciw i wstrzymujących się – nie było.
Uchwała Nr X/87/07 została podjęta.
Ad. 7
Informację o analizie oświadczeń majątkowych złożonych za 2006 rok przez pracowników
Urzędu przedstawiła p. A. Gołkowska, a informację o analizie oświadczeń majątkowych
złożonych za 2006 rok przez radnych przedstawiła p. J. Przyłucka.
Ad. 8
Przew. RG J. Przyłucka poinformowała radnych o korespondencji, która wpłynęła do Kancelarii Rady
Gminy w ostatnim czasie:
1) pismo do mieszkańców Kleszczewka w sprawie zaprzestania dowozu uczniów do szkół w
Łęgowie,
2) pismo z prokuratury w sprawie odmowy wszczęcia dochodzenia w sprawie studni głębinowych
w Kolniku.
Wójt Gminy H. Brejwo poprosiła wszystkich obecnych o włączenie się w obchody 700 lecia
Pszczółek, które odbędą się w dniach 15-16 września 2007 roku.
Mieszkaniec Pszczółek zam. ul. Gdańska – p. Wojdyr poruszył następujące sprawy:
1) woda jest coraz gorszej jakości, jest więcej żelaza. Powinny być wymienione odżelaziacze.
Woda jest coraz bardziej żółta, coraz bardziej zażelaziona.
2) Kto odpowiada za oznakowanie ulic w Pszczółkach?
Wójt Gminy wyjaśniła, że zarządca drogi.
Pan Wojdyr zgłosił potrzebę odpowiedniego oznakowania drogi – ciągu pieszo jezdnego przy
ul. Gdańskiej. Na ul. Krótkiej jest ograniczenie tonażu 8 ton od ul. Norwida do ul. Sportowej.
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Kierowcy wjeżdżają w ciąg pieszo jezdny, który nie jest oznakowany. Samochody urządzają
sobie wyścigi. Dwa tiry nie mieszczą się na ciągu i jeżdżą po krawężnikach. Jak długo
wytrzyma taki stan ciąg pieszo jezdny? Miał być dla bezpieczeństwa mieszkańców. Obcy
kierowcy zajeżdżają i po ścięciu chwastów robią tam toaletę.
Pan Wojdyr zawnioskował, aby odpowiednio oznakować ciąg pieszo jezdny oraz wybudować
„leżących policjantów”. Jest też potrzeba postawienia na parkingu toalety „TOY TOY” przez
właściciela linii”3”.
Wójt Gminy H. Brejwo wyjaśniła, że:
1) w przyszłym roku przygotowujemy się do wymiany odżelaziaczy. Teraz woda na bieżąco
badana jest przez sanepid,
2) na ul. Krótkiej ustawiliśmy znak ograniczający poruszanie się samochodami powyżej 8 ton z
premedytacją, aby samochody z autostrady jechały na krajówkę czyli na drogę główną, a nie
jeździły ul. Krótką.
Innych spraw nie poruszano.
Ad. 9
Zamknięcie obrad sesji:
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka podziękowała za udział w X sesji Rady Gminy. Zamknęła
obrady X sesji słowami: „Zamykam obrady X sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesję zakończono o godz. 19:00.
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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