PROTOKÓŁ Nr IX/07
IX sesji Rady Gminy Pszczółki,
zwołanej na Wniosek Wójta Gminy Pszczółki,
która odbyła się w sali narad w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
w dniu 13 sierpnia 2007 roku.
IX sesję Rady Gminy Pszczółki rozpoczęto o godzinie 1700 w sali narad w Urzędzie
Gminy w Pszczółkach.
Obradom sesji przewodniczyła pani Jolanta Przyłucka – Przewodnicząca Rady Gminy przy
udziale Wiceprzewodniczących – p. Zygmunta Łysika i p. Romana Klamanna.
Protokołowała: Ewa Knut – Inspektor ds. Integracji Europejskiej.
Radni otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Ad. 1
Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji
IX sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta
Przyłucka, słowami: „Otwieram IX sesję Rady Gminy”. Dodała, że dzisiejsza sesja jest na
Wniosek Wójta Gminy.
b) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Gminy p. Jolanta Przyłucka
stwierdziła, że w sesji uczestniczy 12 radnych. Nieobecni radni: Mirosława Ciołek, Krzysztof
Sądej, Tomasz Nowosad.
Ustawowy skład Rady – 15 radnych.
Stwierdziła, że sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał.
( Lista obecności w załączeniu).
Po stwierdzeniu kworum Rada Gminy Pszczółki, złożyła życzenia radnej Barbarze
Jędrzejowskiej, obecnie Bulińskiej z okazji zawarcia związku małżeńskiego w ostatnim
czasie, życząc wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, odśpiewano „Sto lat…”
c) zatwierdzenie porządku obrad
Przewodnicząca RG Jolanta Przyłucka poinformowała, że na dzisiejszej sesji porządek musi
być taki jak był wskazany we wniosku o zwołanie sesji.
Doszła radna Mirosława Ciołek.
Przewodnicząca RG Jolanta Przyłucka zarządziła głosowanie nad przyjęciem proponowanego
porządku obrad.
Obecnych – 13 radnych.
Wynik głosowania: za – 13, przeciw i wstrzymujących się nie było.
Rada Gminy zatwierdziła zaproponowany porządek obrad.
Porządek obrad IX sesji Rady Gminy Pszczółki przedstawiał się następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie kworum,
c) zatwierdzenie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
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a) zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2007 rok,
b)nieodpłatnego przejęcia nieruchomości, po której przebiegała zlikwidowana linia kolejowa
nr 233 Pszczółki – Kościerzyna w części leżącej w granicach Gminy Pszczółki.
3. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 2
Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
a) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2007 rok omówiła
Skarbnik Gminy Jolanta Żbikowska.
Wójt Gminy H. Brejwo wyjaśniła, że poprosiła o zwołanie sesji, z uwagi na konieczność
przedłożenia do 15 sierpnia służbą Wojewody, zgodnie z art. 206 ustawy o finansach
publicznych informacji o wydatkach planowanych na realizację programów operacyjnych
w latach 2008-2010.
Do dnia dzisiejszego brak jest jednoznacznych interpretacji, jak maja zostać przedstawione te
dane, nie ma żadnych rozporządzeń wykonawczych, ani żadnych wytycznych w tym zakresie.
Aby w przyszłości nie zamknąć sobie drogi ubiegania się o środki strukturalne konieczne jest
uchwalenie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, w którym będą pokazane zadania do
realizacji w latach 2008 – 2010, z podaniem wysokości środków, które zamierzamy
zaangażować jako udział własny w realizacji programów operacyjnych w latach 2008-2010.
Doszedł radny Krzysztof Sądej.
Następnie, Skarbnik Gminy omówiła treść projektu uchwały oraz omówiła poszczególne
załączniki do projektu uchwały. Poprosiła, aby w Załączniku Nr 1 w dziale 700 zwiększenia
wykreślić kwotę „110.000,00 zł” a wpisać „160.000,00 zł”, bowiem zwiększą się wpływy
ze sprzedaży nieruchomości oraz w dziale 756 w pozycji podatek od nieruchomości,
w zwiększenia wykreślić kwotę „100.000,00 zł”, a wpisać kwotę „108.000,00 zł”. Co za tym
idzie zmienią się wartości w kolumnach ogółem i tak w kolumnie „zwiększenia po zmianach”
będzie kwota „430.995,00 zł”, a w kolumnie „plan po zmianach” będzie kwota
„17.925.471,00 zł”.
Pani Skarbnik poprosiła również o dodanie w załączniku nr 2 w dziale 600, rozdziału 60014 –
dotyczy on dróg publicznych powiatowych i wpisanie w kolumnie zwiększenia kwoty
„50.000,00 zł”, będą to środki przeznaczone na wspólną inwestycję budowy chodnika wraz ze
Starostwem Powiatowym w Pruszczu Gdańskim oraz w dziale 801 dodanie kwoty 8.000,00 zł
na remont podłogi w jednej z sal w szkole podstawowej w Skowarczu, po do daniu tej kwoty
w kolumnie „zwiększenia” pojawi się kwota „186.976,00 zł”. Wprowadzenie tych zmian
wpłynie na zmianę w wierszu RAZEM i tak kolumna „Zwiększenia” wynosi 434.995,00 zł, a
kolumna „Plan po zmianach” – 21.291.873,00 zł.
W załączniku nr 4 Pani Skarbnik poprosiła o wprowadzenie w konsekwencji dokonanego
zwiększenia w załączniku 2 w dziale 600 kwoty „355,000,00 zł” w zamian „305.000,00 zł”,
co niesie za sobą zmianę w pozycji RAZEM i otrzymujemy kwotę „5.481.600,00 zł”.
W załączniku nr 5 - Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w zadaniu 1.3.2 Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Rębielcz, Ulkowy, Kleszczewko, Żelisławki w „Wysokości
nakładów w 2008 roku” zmniejszenie nakładów z kwoty 400.000,00 zł do kwoty 385.000,00,
gdyż jesteśmy już po wyborze oferty na realizację dokumentacji i wiemy, że będzie to
wartość mniejsza, a za mała jest kwota przeznaczona na realizację zadania 1.3.3. Rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Pszczółkach – wykonanie dokumentacji i zwiększenie kwoty z
50.000,000 do wysokości 65.000,00 zł.
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W trakcie wyjaśnień Skarbnika Gminy do zmian w budżecie na obrady sesji doszedł radny
Tomasz Nowosad.
Dyskusja:
Radny Albin Marszałkowski - poprosił o podjęcie działań poprawiających bezpieczeństwo
na skrzyżowaniu ul. Kościelnej, ul. Jana Pawła II z droga krajowa nr 1, gdzie jest bardzo
słaba widoczność, co zagraża bezpieczeństwu poruszających się samochodami, rowerzystów
oraz pieszych, wnioskuje on o zwiększenie widoczności poprzez przycięcie znajdujących się
tam drzew i wycięcie krzewów.
Wójt Gminy Hanna Brejwo – poinformował, że zajmie się tą sprawą i poprosi pracownika
merytorycznego o sprawdzenie możliwości poprawy tej sytuacji.
Radny Stanisław Korcz zapytał skąd pochodzą środki przeznaczone na budowę chodnika na
ulicy Sportowej i Korczaka?
Wójt Gminy Hanna Brejwo – poinformowała, że są zwiększenia w dochodach budżetu gminy
pochodzące z podatków oraz sprzedaży nieruchomości.
Radny Roman Klamann – zapytał czy środki finansowe w wysokości około 192 tys.
przeznaczone są wszystkie na wymianę okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Pszczółkach?
Wójt Gminy H. Brejwo – środki znajdujące się w dziale 801 przeznaczone są na wymianę
okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pszczółkach oraz na remont w Szkole
Podstawowej w Różynach (remont sanitariatów) oraz na wymianę podłogi w jednej z sal
w Szkole Podstawowej w Skowarczu.
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 IX/76/07 została podjęta.
b) Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości, po której przebiegała
zlikwidowana linia kolejowa nr 233 Pszczółki – Kościerzyna w części leżącej w granicach
Gminy Pszczółki omówiła Wójt Gminy Pszczółki Hanna Brejwo.
W związku z zamiarem utworzenia ścieżki rowerowej na terenie Gminy Pszczółki, na którą
posiadamy już dokumentację, niezbędne jest uzyskanie na własność terenu pod tą inwestycję.
Właścicielem części terenów przeznaczonych pod tą inwestycje jest PKP, które dokonuje
ciągle podziałów swoich terenów, a co za tym idzie zmieniają się ciągle numery działek, stąd
konieczność uaktualnienia numerów działek, które mamy nieodpłatnie przejąć od PKP.
Dyskusja:
Radny Albin Marszałkowski zapytał jak będzie przebiegała ścieżka rowerowa przy drodze
krajowej A1?
Wójt Gminy H. Brejwo – jest plan aby ścieżka rowerowa będzie biegła od Pruszcza
Gdańskiego równolegle do drogi krajowej A1, gdyż po uruchomieniu autostrady planowany
jest remont tejże drogi i zaplanowano poszerzenie tej drogi o ciąg pieszo – jezdny,
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w Pszczółkach ścieżka miała by wchodzić na wiadukt i dalej będzie biegła nasypem
kolejowym aż do gminy Skarszewy.
Przew. RG Jolanta Przyłucka – zakończenie budowy ścieżki rowerowej planujemy na 2009
rok, planujemy wykonanie jej z środków pozyskanych z funduszy strukturalnych, ale co
będzie jeżeli nie dostaniemy dofinansowania.
Wójt Gminy H. Brejwo – to na pewno termin zakończenia inwestycji zostanie przesunięty
w czasie i będziemy wykonywać zadanie z własnych środków, w miarę możliwości
finansowych gminy.
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 IX/77/07 została podjęta.
Ad. 4
Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka podziękowała za udział w IX sesji Rady Gminy.
Zamknęła obrady IX sesji słowami: ”Zamykam obrady IX sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesję zakończono o godz. 1800.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Inspektor ds. Integracji Europejskiej
Ewa Knut
PRZEWODNICZĄCA RADY
Jolanta Przyłucka
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