PROTOKÓŁ Nr V/07
V sesji Rady Gminy Pszczółki,
zwołanej na Wniosek Wójta Gminy Pszczółki,
która odbyła się w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach
w dniu 27 lutego 2007 roku.
V 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: Henryka Głogowska - Główny Specjalista ds. Organizacji Urzędu i
Kancelarii Rady Gminy.
Radni otrzymali projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
Ad. 1
Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji
V sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta
Przyłucka, słowami: „Otwieram V sesję Rady Gminy”. Dodała, że dzisiejsza sesja jest na
Wniosek Wójta Gminy.
b) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Gminy p. J. Przyłucka
stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych. W dalszej części sesji przybył radny B.
Misiak.
Ustawowy skład Rady – 15 radnych.
Stwierdziła, że sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał.
( Lista obecności w załączeniu).
c) zatwierdzenie porządku obrad
a) Przewodnicząca RG J. Przyłucka poinformowała, że na dzisiejszej sesji porządek musi
być taki jak był wskazany we wniosku o zwołanie sesji.
Przewod. RG J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku
obrad.
Obecnych – 14 radnych.
Wynik głosowania: za – 14, przeciw i wstrzymujących się nie było.
Rada Gminy zatwierdziła zaproponowany porządek obrad.

1.
a)
b)
c)

Porządek obrad V sesji Rady Gminy Pszczółki przedstawiał się następująco:
Sprawy regulaminowe:
otwarcie sesji,
stwierdzenie kworum,
zatwierdzenie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
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a) w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do realizacji obowiązków
lustracyjnych w stosunku do Sekretarza i Skarbnika Gminy Pszczółki – referuje
Przewodnicząca Rady Gminy p. J. Przyłucka ,
b) w sprawie zmiany treści „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”, stanowiącego załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXXV/354/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 25 października 2006 r.,
zmienionego Uchwałą Nr III/29/2006 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 grudnia 2006 r.
- referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo.
2. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Pszczółki, złożonej przez panią
Monikę Kessler zam. Kleszczewko 1a , dotyczącej drogi gminnej.
4. Zamknięcie obrad sesji.
Przybył radny B. Misiak
Ad. 2
Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
a) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do realizacji
obowiązków lustracyjnych w stosunku do Sekretarza i Skarbnika Gminy Pszczółki –
przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy p. J. Przyłucka.
Dodała, że dla radnych organem właściwym do lustracji jest Wojewoda. Dla Sekretarza i
Skarbnika Gminy jest Rada Gminy, ale z uwagi, że jest to organ kolegialny liczący 15 osób,
należy upoważnić do tych działań Przewodniczącego Rady Gminy.
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 V/40/07 została podjęta.
b) Projekt uchwały w sprawie zmiany treści „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”, stanowiącego załącznik nr
1 do Uchwały Nr XXXV/354/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 25 października 2006 r.,
zmienionego Uchwałą Nr III/29/2006 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 grudnia 2006 r. przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy p. J. Przyłucka z uwagi na zły stan zdrowia
Pani Wójt.
Wójt Gminy p. H. Brejwo dodała, że jest opinia związku zawodowego z uzasadnieniem
NSA z listopada 2006 r. w podobnej sprawie, gdzie Wojewoda również uchylił uchwałę
Rady Gminy innej gminie. Powołujemy się na to orzeczenie sądu, stąd to kolejne
podejście.
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 V/41/07 została podjęta.
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Ad. 3
Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Pszczółki, złożonej przez panią
Kessler zam. Kleszczewko 1a , dotyczącej drogi gminnej.

Monikę

Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka odczytała treść skargi p. M. Kessler. Dodała, że
zapoznała się z tą sprawą. Wraz z panią Wójt pojechały na wizję lokalną, ale o tej wizycie nie
poinformowały mieszkanki Kleszczewka. Faktem jest, że ta droga jest koszmarna. Sam
wyjazd jest z płyt jomb, ale ich nie widać bo przykrywa błoto. Posesja p. Kessler jest jedyną
posesją na tej drodze. Jest to droga dojazdowa do pól.
Radny S. Korcz zapytał jaka jest odległość posesji od twardej nawierzchni?
Wójt Gminy H. Brejwo - ok. 100-150 m.
Przew. RG J. Przyłcka – dodała, że tą drogą jeżdżą samochody na budowę. W trakcie budów
dojazd organizuje inwestor. Wiemy jakie są drogi w naszej gminie, jakie są środki na ten cel
w budżecie. Komisja Gospodarcza ustali priorytety remontu dróg w zależności od
posiadanych środków. Mąż pani Kessler dzwonił do Pani Drzewieckiej i straszył
prokuratorem.
Radna H. Grzesiuk zapytała, od kiedy mieszkają na terenie naszej gminy?
J. Przyłucka – od stycznia 2006 r. Kupili stan surowy domu, na pewno tanio, bo było brak
infrastruktury. Przewodnicząca chciałaby, aby wszyscy mieszkali przy dobrych drogach.
Następnie odczytała treść projektu pisma jako odpowiedź na skargę.
Radny Z. Łysik zapytał, czy mamy jakiś materiał rozbiórkowy?
Przew. RG J. Przyłucka – nie mamy
Radny R. Klamann uważa, że w piśmie należy wytknąć, że mieszka niedawno.
Przew. RG J. Przyłucka – nie chcemy wchodzić w spór merytoryczny. Tak nam napisać nie
wolno. Nie możemy wdawać sie w polemikę z mieszkańcem.
Radny R. Klamann uważa, że trzeba napisać, że w okresie 3 lat nie jest przewidziana droga do
remontu. On sam również robił swoją drogę, aby z niej korzystać. W piśmie zakończyć, że
sprawę rozpatrzy Komisja Gospodarcza.
Wójt Gminy H. Brejwo wyjaśniła, że sytuacja może się zmienić zanim Komisja Gospodarcza
podejmie decyzję, gdyż na naszym terenie pojawiła się Gazobudowa. W Kolniku i Ulkowie
przecinają naszą drogę i idą przez pola. Pani Wójt dała warunek, że jeżeli wpłacą 10 tyś. zł to
pozwoli przeciąć drogi. Pieniądze nie wpłynęły na konto, więc nie mają pozwolenia na
wejście na budowę. Były rozmowy w tej sprawie i wynegocjowano, że zrobią remont kilku
dróg na terenie gminy. Pani Wójt wskazała drogę przy posesji p. Kessler, w Kolniku, w
Pszczółkach przy posesji p. Rogalewskich, przy stacji redukcyjnej, w Kleszczewku na
Żukczyn lub Złą Wieś. Ulice Rataja i Piłsudskiego już są zrobione.. Obiecali, że wszystkie te
drogi zrobią. Wyceniono na ok. 150 tyś. zł, a jeżeli nie zrobią to wpłacą 100 tyś. zł na konto.
Dzisiaj już naprawiają drogi. Pani Wójt zapytała radnych, czy mają robić tę drogę? Być może
nie trzeba pisać w piśmie o skierowaniu do Komisji Gospodarczej.
Radny R. Klamann – nie zgadza sie z tym. „Z tego wynika, że jeżeli ktoś napisze to już ma”.
Przew. RG J. Przyłucka – nie chciałaby, aby mieszkanka odebrała, że jak napisała pismo to
już ma zrobione. Należy zawrzeć w piśmie, że Rada Gminy bierze pod uwagę remont drogi,
ale sprawę kieruje do Komisji Gospodarczej.
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Radny R. Klamann uważa, że pismo należy skierować do Komisji Gospodarczej, a Komisja
odpisze, że wykonamy remont drogi za ok. 2-3 lata. Pani Wójt jest tylko wykonawcą tego co
Rada postanowi. W piśmie należy dodać, że pani słowa są obraźliwe i nie na miejscu.
Przew. RG J. Przyłucka – może należy zrobić tę drogę bo mamy sponsora i nie wydamy
złotówki.
Radny K. Sądej – jeżeli są inne pilne drogi do zrobienia to miałby mieszane uczucia, aby już
tę drogę robić.
Przew. RG J. Przyłucka – zapytała się radnego Klamanna, czy nie boi się, że coś sie stanie,
gdy nie dojedzie karetka?
Radny R. Klamann – nie boi się.
Radny Z. Łysik – uważa, że trzeba tę drogę zrobić, bo sprowadzą telewizję i będzie następny
problem.
Radny A. Marszałkowski – nie może tak być, że napisze i skarga jest załatwiona.
Radna U. Narożnik – ktoś wydał pozwolenie na budowę i w dokumencie powinien być zapis,
że drogę wykona na własną rękę.
Wójt Gminy H. Brejwo – nie można dokonać takiego wpisu do pozwolenia na budowę.
Radny K. Sądej zapytał pani Wójt, czy są jakieś pilne drogi do wykonania?
Wójt Gminy H. Brejwo – oczywiście, że są, ale skoro jest wykonawca, który zrobi drogę, to
może niech robi.
Radny K. Sadej poprosił o wpisanie do pisma, że po zebraniu wiejskim odbyła się wizja
lokalna pani Wójt z Przewodniczącą Rady Gminy.
Przew. RG J. Przyłucka – na drodze tej były koleiny, błoto i żadnym samochodem osobowym
nie można wjechać.
Radny K. Sądej – jeżeli ta droga jest tak zła to trzeba coś zrobić.
Radny B. Misiak uważa, że jeżeli jest wykonawca to należy te drogę zrobić.
Przew. RG J. Przyłucka poprosiła o uwagi do pisma.
Radna H. Grzesiuk – w piśmie należy ująć zapis, że sprawą zajmie się Komisja Gospodarcza,
która w marcu ustali priorytety remontu dróg.
Przew. RG J. Przyłucka odczytała fragment pisma.
Wójt Gminy H. Brejwo – odbyły się spotkania z mieszkańcami, na których poinformowała,
że jeżeli mieszkańcy zaangażują się to gmina dołoży do remontu dróg. Składali deklaracje, że
zrobią to i to, a gmina to i to. Teraz właściciele terenu dzielą działki i chcą, aby przejmować
tereny dróg. Pani Wójt na to się nie zgadza, bo nie stać nas na to. Pan Freda dzieli działki i
przygotowuje drogi. Działki są urządzone. Ludzie kupują tanie działki, ale nie uzbrojone.
Radny R. Klaman zapytał, czy można sprawdzić ile wpłacili od sprzedaży nieruchomości?
Radna J. Jakowska – ta opłata była dla Skowarcza.
Wójt Gminy H. Brejwo – tam była stawka planistyczna 0 zł.
Radna B. Jędrzejewska – może należy spotkać się z mieszkańcami?
Przew. RG J. Przyłucka – tam mieszka jedna rodzina.
Radny Z. Łysik – może należy przetrzeć tę drogę równiarką?
Radna B. Jędrzejewska – czy samochody nie zniszczą tej drogi?
Wójt Gminy H. Brejwo – chcemy te drogę wyrównać gruzem, równanie nic nie da.
Radna J. Jakowska – może pani Kessler pokryje jakieś koszty?
Wójt Gminy H. Brejwo – „nie da się”.
Przew. RG J. Przyłucka – jak wygląda sprawa od strony prawnej, gdy nastąpi zerwanie
zawieszenia lub gdy nie dojedzie karetka?
Radca Prawny B. Dereń – właściciel lub zarządca drogi ponosi odpowiedzialność
odszkodowawczą. Może dochodzić swoich praw. Może wytoczyć pozew o odszkodowanie.
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Wyszedł radny Z. Łysik.
Obecnych 14 radnych.
Radny K. Sądej zaproponował, aby był wkład własny tej pani.
Przew. RG J. Przyłucka zapytała, czy tym gruzem będziemy utwardzać czy nie? Można
zwolnić z podatku od nieruchomości.
Radny R. Klaman uważa, że pismo należy skierować do Komisji Gospodarczej i Komisja
będzie wiedziała co zrobić.
Przew. RG J. Przyłucka – ale odpowiedzialność spoczywa na Wójcie.
Radna B. Jędrzejewska – gdyby nie złożyła skargi a poprosiła to byłoby inaczej. Uważa, że
jeżeli można zrobić tę drogę to trzeba zrobić.
Przew. RG J. Przyłucka – faktem jest, że droga jest koszmarna. Jest problem który trzeba
rozwiązać.
Przew. RG J. Przyłucka zwróciła się do radnych i zapytała, czy korzystamy z okazji i
utwardzamy drogę?
Zarządziła głosowanie.
Wynik głosowania: za – 10 radnych, przeciw – 3, wstrzymał się – 1 radny.
Rada Gminy opowiedziała się za wykonaniem remontu tej drogi.
Ad. 4
Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka podziękowała za udział w V sesji Rady Gminy.
Zamknęła obrady V sesji słowami: ”Zamykam obrady V sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Rozdano druki oświadczeń majątkowych, które należy złożyć wraz z PIT -em za 2006 r. do
dnia 30 kwietnia 2007 roku. Przewodnicząca RG J. Przyłucka pouczyła o konsekwencjach nie
złożenia tych oświadczeń.
Sesję zakończono o godz. 1845.
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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