PROTOKÓŁ Nr IV/07
IV sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach
w dniu 27 lutego 2007 roku.

IV sesję Rady Gminy Pszczółki rozpoczęto o godzinie 1700 w Publicznym Gimnazjum w
Pszczółkach.
Obradom sesji przewodniczyła pani Jolanta Przyłucka – Przewodnicząca Rady Gminy przy udziale
Wiceprzewodniczących – p. Zygmunta Łysika i p. Romana Klamanna.
Protokołowała: Henryka Głogowska - Główny Specjalista ds. Organizacji Urzędu i
Kancelarii Rady Gminy.
Radni otrzymali projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami niezbędnymi do
podjęcia przedmiotowych uchwał w terminie przewidzianym prawem.
Ad. 1
Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji
IV sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Przyłucka,
słowami: „Otwieram IV sesję Rady Gminy”. Powitała wszystkich radnych, Wójta Gminy,
Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy oraz szczególnie sołtysów Gminy, którzy zostali wybrani na
Zebraniach Wiejskich na kadencję 2007-2011. Przedstawiła poszczególnych sołtysów. Minutą
ciszy uczczono pamięć zmarłej sołtys pani Anieli Ścibor.
b) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Gminy p. J. Przyłucka stwierdziła, że
w sesji uczestniczy 15 radnych. Wszyscy obecni.
Ustawowy skład Rady – 15 radnych.
Stwierdziła, że sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał.
( Lista obecności w załączeniu).
Obecnych 9 sołtysów. Wszyscy obecni.
(Lista obecności w załączeniu).
c) zatwierdzenie porządku obrad
a) Przewodnicząca RG J. Przyłucka poinformowała, że na wniosek pani Wójt chce usunąć z
porządku obrad jeden projekt uchwały lit. d). Poprosiła radnych o jego wykreślenie.
Zapytała radnych, czy są propozycje dot. porządku obrad.
Propozycji nie zgłoszono.
Przewod. RG J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad.
Obecnych – 15 radnych.
Wynik głosowania: za – 15, przeciw i wstrzymujących się nie było.
Rada Gminy zatwierdziła zaproponowany porządek obrad.
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1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Porządek obrad IV sesji Rady Gminy Pszczółki przedstawiał się następująco:
Sprawy regulaminowe:
otwarcie sesji,
stwierdzenie kworum,
zatwierdzenie porządku obrad,
przyjęcie protokołu III sesji,
interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania sołtysów,
odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2007 rok – referuje p. Jolanta Żbikowska Skarbnik
Gminy,
b) zmiany w załączniku do uchwały nr XXVIII/286/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia
17 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki – referuje p. Hanna Brejwo
Wójt Gminy,
c) zmiany w uchwale nr II/17/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie
ustalenia wysokości opłat za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za
wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych – referuje p. Hanna Brejwo
Wójt Gminy,
d) zmiany uchwały nr XXXV/340/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 25 października 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę kanalizacji sanitarnej w
Kolniku – referuje p. Hanna Brejwo Wójt Gminy.
e) zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki na
2007 rok – referuje p. Janina Jakowska Przewodnicząca Komisji.
3. Plan Pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki na 2007
rok – przedstawia p. Krzysztof Sądej Przewodniczący Komisji.
4. Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady
Gminy Pszczółki na 2007 rok – przedstawia p. Helena Grzesiuk Przewodnicząca
Komisji.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad. e) przyjęcie protokołu III sesji:
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka stwierdziła, że protokół III sesji Rady Gminy był
wyłożony do wglądu i radni nie wnieśli żadnych poprawek.
Protokół Nr III/06 został zatwierdzony przy braku sprzeciwu.
Ad. f) interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania sołtysów:
Nie było.
Ad. 2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2007 rok omówiła Skarbnik Gminy Jolanta
Żbikowska.
Wójt Gminy H. Brejwo poprosiła o naniesienie autopoprawki w załączniku nr 7 do projektu
uchwały tj. w Lp. 1, 1.2 dopisać należy słowa: „i w Pszczółkach”.
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Skarbnik Gminy J. Żbikowska poprosiła o dopisanie w Załączniku nr 2 działu 010 – rozdział 01010
pozostałe wydatki 6.000,- oraz działu 630- rozdział 63003 pozostałe wydatki 7.000,-.
Zmieni się treść projektu uchwały dot. przychodów, które wyniosą 4.143.000 zł, wydatki
20.398.178,-, deficyt 3.301.046 zł. Zmieni się w załączniku nr 3 kwota Razem – przychody i
wyniesie 4.143.000,- zł.
Następnie Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła poszczególne załączniki do projektu uchwały.
Radny R. Klamann zapytał o nadwyżkę budżetową?
Skarbnik Gminy J. Żbikowska wyjaśniła, że to nie jest nadwyżka, tylko wolne środki zgodnie z
ustawą o finansach publicznych. Została już rozdysponowana. Aby wprowadzić ostateczną kwotę
musimy poczekać na ostatnie sprawozdanie.
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., głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr IV/35/07 została podjęta.

b) Projekt uchwały w sprawie zmiany w załączniku do uchwały nr XXVIII/286/06 Rady Gminy
Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki przedstawiła p.
Hanna Brejwo Wójt Gminy.
Pytań nie było.
Przew. RG 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 IV/36/07 została podjęta.
c) Projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr II/17/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia
6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobraną z wiejskich
urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych
przedstawiła p. Hanna Brejwo Wójt Gminy.
Pytań nie było.
Przew. RG 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 IV/37/07 została podjęta.
d) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/340/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 25
października 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę
kanalizacji sanitarnej w Kolniku przedstawiła p. Hanna Brejwo Wójt Gminy.
Poprosiła o naniesienie autopoprawki w projekcie uchwały tzn. dot. numeru §: jest § 3 winno
być § 4
Pytań nie było.
Przew. RG 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 IV/38/07 została podjęta.
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e) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Pszczółki na 2007 rok przedstawiła p. Janina Jakowska Przewodnicząca Komisji.
Poprosiła o naniesienie zmiany w załączniku do projektu uchwały dot. zadań z miesiąca lutego.
Zadanie z lutego poprosiła o wprowadzenie na miesiąc kwiecień. Zmiana taka wynika z tego, że nie
może pisać z uwagi na złamaną rękę.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka dodała, że jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia
jakiegoś zadania do planu pracy to Rada Gminy może tego dokonać.
Pytań nie było.
Przew. RG 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 IV/39/07 została podjęta.
Ad. 3
Plan Pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki na 2007 rok
przedstawił pan Krzysztof Sądej – Przewodniczący Komisji.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka poinformowała, że Plan pracy został przyjęty do
wiadomości przez Radę Gminy.
Ad.4
Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy
Pszczółki na 2007 rok przedstawiła pani Helena Grzesiuk – Przewodnicząca Komisji.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka poinformowała, że Plan pracy został przyjęty do
wiadomości przez Radę Gminy.
Ad. 5
Wolne wnioski i informacje:
1. Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka przypomniała radnym o złożeniu oświadczeń
majątkowych do końca kwietnia. Będą też oświadczenia lustracyjne, które dotyczyć będą
radnych, sołtysów i Rad Sołeckich. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca.
2. Następnie Przew. RG J. Przyłucka poinformowała Radę Gminy, że wpłynęły dwa pisma do
Kancelarii Rady Gminy:
- od mieszkańców ul. Łąkowej w Skowarczu dot. remontu tej drogi. W miesiącu marcu
odbędzie się spotkanie z sołtysami i ustalone zostaną priorytety remontu dróg,
- skarga na działalność Wójta Gminy dotycząca remontu drogi gminnej w m. Kleszczewko.
Skarżąca poruszyła tę sprawę na Zebraniu Wiejskim w Kleszczewku, otrzymała odpowiedź,
ale potem złożyła skargę na piśmie,
- wpłynęło pismo od Rady Powiatu Gdańskiego do Sołtysów naszej gminy w sprawie
spotkania inauguracyjnego Forum Sołtysów, które odbędzie się w dniu 6 marca 2007 r. o
godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym.
Wójt Gminy H. Brejwo poinformowała, że m.in.:
- przełom roku to inwentaryzacja, podsumowanie roku, sprawozdania, działania w terenie z
uwagi na pogodę ograniczone,
- odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Kolniku. Cena wywoławcza 7.100
zł a sprzedano za 14.500 zł.,
- wyremontowano ul. Sadową w Różynach i ul. Przy Wiatraku w Pszczółkach,
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wykonano dwa oświetlenia w Ulkowie i na ul. Rataja w Pszczółkach,
w każdym sołectwie odbyły się Zebrania Wiejskie na których dokonano wyboru Sołtysa i
Rady Sołeckiej,
odbyło się spotkanie noworoczne z seniorami,
odbył się przegląd jasełek,
w ramach 700 lecia Pszczółek odbył się uroczysty jubileusz Koła Pszczelarskiego - 50 lat,
w czasie ferii odbyło się dużo zajęć dla dzieci i młodzieży: zajęcia plastyczne,
dziennikarskie, zabawy karnawałowe, zajęcia koszykówki, siatkówki, alkido,
trwa postępowanie przetargowe na odwodnienie ul. Ogrodowej w Pszczółkach, dziś
otwarcie ofert na kurs kosmetyczny „Pasieka Zawodów”, kurs kierowców kat. C i C+E,
trwa realizacja programu „poligloci pilnie poszukiwani”, trwa nabór na kursy
multimedialne,
trwa realizacja programu „kolorowa akademia”,
trwają warsztaty dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych.

Pytań nie było.
Wolne wnioski:
Radny R. Klamann- „mówiliśmy, że zaprosimy panów policjantów, aby przedstawili sprawę dot.
bezpieczeństwa naszej gminy”. Odbyła się kontrola RIO, czy już się zakończyła i jaki jest skutek?
Wójt Gminy H. Brejwo – czekamy na zalecenia pokontrolne. Protokół liczy 140 stron. Jesteśmy już
po 6 kontrolach w tym roku. Protokoły są do wglądu.
Radny R. Klamann – znika z budżetu 50 tyś. zł ze sportu. Jak wygląda sprawa stowarzyszeń. Jak to
wygląda od strony prawnej. Dążyliśmy, aby zadania realizowały stowarzyszenia, teraz sytuacja jest
odwrotna?
Wójt Gminy H. Brejwo – 50 tyś. zł nie znika, będzie wykorzystywane na działalność sportową.
Wymagania w stosunku do stowarzyszeń są wysokie. Stowarzyszenia nadal będą działały i
poszerzały swoją działalność. My podpiszemy umowy z instruktorami. Część dowozów wezmą na
siebie, my pojedyncze i sport popularny. Nie ma mowy o działaniach klubowych. Mówimy o
sportach popularnych. W salach gimnastycznych sport bardzo dobrze się rozwija, zarówno dla
dzieci jak i młodzieży. Jest tego dużo i szkoda zlikwidować
Przew. RG J. Przyłucka zapytała o uchwałę dot. wynagradzania nauczycieli przedszkola tj. dodatek
za wychowawstwo. Dodała, że pewna gmina również podjęła podobną uchwałę jak my i Wojewoda
stwierdził jej nieważność, a orzeczenie NSA wyjaśniło, że gmina ma prawo wypłacać taki dodatek.
To stanowisko zostało złożone do Kuratorium, które ma się odnieść w tej sprawie. Twierdzą, że to
orzeczenie NSA dotyczy konkretnej gminy a nie nas. Może należy wnieść sprawę do sądu?
Wójt Gminy H. Brejwo – wypłacamy dodatki dla tych nauczycieli. Możemy czekać na kolejną
kontrolę RIO. Oficjalne stanowisko Kuratora pozwoli zająć stanowisko.
Przew. RG J. Przyłucka – jak wygląda sprawa dot. nazewnictwa ulic w Kolniku?
Wójt Gminy H. Brejwo – chcemy, aby sprawa nazewnictwa ulic dotyczyła wszystkich
miejscowości naszej gminy. Przygotujemy mapy dla wszystkich miejscowości.
Sołtys wsi Kolnik p. J. Węsierski dodał, że w Kolniku już jest mapa.
Przew. RG J. Przyłucka zwróciła się z apelem, aby nie odnosić się tylko do nazw drzew, lecz
również do sytuacji terenowej wsi np. Tam gdzie jest szkoła niech jest ul. Szkolna.
Radny Z. Łysik podziękował pani Wójt o załatwienie sprawy częstszego zatrzymywania się
pociągów w Pszczółkach.
Radny R. Klamann – kiedyś firma NOBAS podjęła zobowiązanie dot. spłat pieniężnych. Czy są
one realizowane?
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Wójt Gminy H. Brejwo – tak w dwóch transzach: jedna w ubiegłym roku, druga w tym roku. Całą
kwotę darowizny przekazała na rzecz gminy.
Innych pytań nie było.
Ad. 6
Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka podziękowała za udział w IV sesji Rady Gminy.
Zamknęła obrady IV sesji słowami: ”Zamykam obrady IV sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesję zakończono o godz. 1800.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. organizacji Urzędu
i Kancelarii Rady Gminy
mgr Henryka Głogowska
PRZEWODNICZĄCA RADY
Jolanta Przyłucka
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