PROTOKÓŁ Nr VI/07
VI sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach,
w dniu 26 kwietnia 2007 roku.
VI sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 16oo 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.
Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji
VI sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy słowami: „Otwieram
VI sesję Rady Gminy”. Powitała gościa – p.Romana Chylewskiego - Wicestarostę Powiatu
Gdańskiego, 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 wszystkich radnych – 15 osób, tym samym sesja jest prawomocna i zdolna do
podejmowania uchwał. W załączeniu lista obecności.
W sesji uczestniczyło także 8 sołtysów, 1 nieobecny. W załączeniu lista obecności.
c) zatwierdzenie porządku obrad
Przewodnicząca RG J.Przyłucka poinformowała, że pani Wójt prosi o wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego
Wawrzyńca dotacji celowej na prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy są uwagi lub propozycje zmian do zaproponowanego
porządku obrad. Ponieważ żadnych nie zgłoszono - p.J.Przyłucka zarządziła głosowanie.
Obecnych – 15 radnych. ZA przyjęciem zaproponowanego porządku obrad – 15 radnych.
Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła zaproponowany porządek obrad.
Porządek obrad VI sesji Rady Gminy Pszczółki:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie kworum,
c) zatwierdzenie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołów IV i V sesji,
e) interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania sołtysów,
f) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2006 rok –
wystąpienie Wójta Gminy i Skarbnika Gminy.
3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Pszczółki za 2006 rok – przedstawia Skarbnik Gminy p.Jolanta Żbikowska.
4. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Pszczółki za 2006 rok –
przedstawia Przewodnicząca Komisji p.Janina Jakowska.
5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Pszczółki z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok – przedstawia Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej p.Janina Jakowska.
6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pszczółki – przedstawia Skarbnik Gminy p.Jolanta
Żbikowska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki z wykonania budżetu
gminy za 2006 rok – referuje Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Przyłucka.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach za 2006 rok
– referuje Kierownik GOPS.
9. Rozpatrzenie i podjęcie następujących uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pszczółkach – referuje Dyrektor GBP p.Bogumiła Tuźnik,
b) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2007 rok – referuje Skarbnik Gminy
p. Jolanta Żbikowska,
c) w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Gdańskim z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
a Gminą Pszczółki na współfinansowanie stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków
w Pruszczu Gdańskim- referuje Wójt Gminy p.Hanna Brejwo,
d) w sprawie przekazania w użytkowanie Publicznemu Gimnazjum w Pszczółkach boiska
sportowego wielofunkcyjnego, zlokalizowanego w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej 25 –
referuje Wójt Gminy p.Hanna Brejwo,
e) w sprawie przekazania w użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółkach
samochodu
specjalnego, ratowniczo-gaśniczego – referuje Wójt Gminy p.Hanna Brejwo,
f) w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (prywatna droga wewnętrzna stanowiąca
działkę nr 23/4) – referuje Wójt Gminy p.H. Brejwo,
g) w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (droga gminna stanowiąca działkę nr 491) –
referuje Wójt Gminy p.Hanna Brejwo,
h) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (droga gminna stanowiąca działkę nr 446/5)
- referuje Wójt Gminy p.Hanna Brejwo,
i) w sprawie złożenia wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za
pośrednictwem Wojewody Pomorskiego o zniesienie urzędowej nazwy osady Żelisław – referuje
Wójt Gminy p.Hanna Brejwo,
j) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działki 64/10 położonej w Pszczółkach służebnością
przechodu i przejazdu – referuje Wójt Gminy p. Hanna Brejwo,
k) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/317/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 czerwca
2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Pszczółki Stowarzyszeniu
Lokalna Grupa Działania „Trzy krajobrazy” pożyczki na realizację projektu w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich” w zakresie działania Pilotażowy Program LEADER+ schemat
II – referuje Wójt Gminy p.Hanna Brejwo,
l) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna droga wewnętrzna stanowiąca działkę
nr 326/30 ) - referuje Wójt Gminy p.Hanna Brejwo,
ł) w sprawie ustalenia inkasentów w gminie Pszczółki i wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu

poboru podatków i innych opłat stanowiących dochody gminy Pszczółki – referuje Wójt Gminy
p.Hanna Brejwo,
m) w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego gruntów położonych w Kolniku –
działki nr 107 i 108, stanowiących własność Gminy Pszczółki – referuje Wójt Gminy p.Hanna
Brejwo,
n) w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Wawrzyńca dotacji celowej
na prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – referuje Wójt Gminy
p.Hanna Brejwo.
10. Raport z wykonania gminnego programu ochrony środowiska za okres 2004-2006.
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Pszczółki.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad sesji.
Ad.d) przyjęcie protokołów IV i V sesji
Protokoły IV i V sesji Rady Gminy Pszczółki były wyłożone do wglądu i radni nie wnieśli
żadnych poprawek, wobec czego zostały zatwierdzone przy braku sprzeciwu.
Ad.e) interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania sołtysów:
1. P.Mirosława Ciołek zwróciła się do Wicestarosty Powiatu Gd. z pytaniem kiedy w Rębielczu
rozpocznie się remont drogi?
Wicestarosta odpowiedział, że w dniu jutrzejszym, tj. 27 kwietnia rozpocznie się uzupełnianie
ubytków w nawierzchni drogi, natomiast położenie dywanika asfaltowego nastąpi w terminie
późniejszym. Dodał również, że w dniu jutrzejszym zostanie usunięte zachwaszczenie znajdujące
się po prawej stronie jezdni jadąc do Rębielcza
2. P.Albin Marszałkowski zapytał o remont ul.Sportowej i Korczaka w Pszczółkach.
Wicestarosta odpowiedział, że prace te będą współfinansowane przez Starostwo Powiatowe oraz
Gminę Pszczółki. Umowa na realizację tego zadania została już dostarczona Pani Wójt, a po jej
podpisaniu zostanie ogłoszony przetarg.
3. Sołtys Rębielcza p.Nowomiejski poinformował, że kilka dni temu w Rębielczu zostały zasypane
urządzenia drenarskie.
Wicestarosta stwierdził, że nie otrzymał informacji n ten temat, ale zajmie się sprawą ich
odbudowy.
4. P.Jolanta Przyłucka zapytała, czy Starostwo będzie nadzorowało prace związane z odbudową
zniszczonej nawierzchni ul.Lipowej w Pszczółkach?
Wicestarosta zapewnił, że prace będą odbywały się pod nadzorem Starostwa Powiatowego
i wszystko zostanie poprawione.
Ad.2) Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2006 rok –
P.Jolanta Żbikowska zreferowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r. Poinformowała, że plan dochodów Gminy został wykonany prawie w 100%, natomiast wydatków - w 95%.
Wójt Gminy przedstawiła prezentację multimedialną na temat zrealizowanych w Gminie
Pszczółki zadań w 2006 r., z podaniem wysokości wydatkowanych środkach finansowych.
Ad.3) P.Jolanta Żbikowska - Skarbnik Gminy odczytała treść Uchwały Nr 30/III/07 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2006 rok.
Ad.4) P.Janina Jakowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła pozytywną opinię

Komisji w sprawie realizacji budżetu Gminy Pszczółki za 2006 rok.
Ad.5) P.Janina Jakowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, odczytała treść wniosku do Rady
Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2006 r.
Ad.6) P.Jolanta Żbikowska przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pszczółki.
Ad.7) P.Jolanta Przyłucka - Przewodnicząca Rady Gminy, zarządziła głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki za 2006 rok.
Obecnych 15 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy – 15 radnych.
Wynik głosowania: za - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni złożyli Pani Wójt gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy oraz wręczyli kwiaty.
Ad.8) P.Beata Nowakowska – kierownik GOPS, przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach za 2006 rok
Radni Gminy Pszczółki nie mieli żadnych uwag oraz pytań do sprawozdania.
Ad.9)
a) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach.
P.Bogumiła Tuźnik – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, przedstawiła sprawozdanie
finansowe za 2006 r. oraz omówiła działalność biblioteki. Poinformowała, że liczba czytelników
wynosi 1.679 osób, w tym 112 w Skowarczu. Biblioteka jest dobrze zaopatrzona, ma wiele
trudno dostępnych pozycji książkowych, istnieje też punkt książki mówionej dla osób
niedowidzących. By pozyskać czytelników biblioteka współpracuje ze szkołami
przeprowadzając tzw. lekcje biblioteczne, w soboty organizuje spotkania dla dzieci i młodzieży,
w tym zajęcia teatralne, gry, zabawy, imprezy okolicznościowe.
Ponieważ nie było pytań do Pani Dyrektor, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie
nad projektem uchwały.
Obecnych 15 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy – 15 radnych.
Wynik głosowania: za – 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie
b) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2007 rok
Wójt Gminy zgłosiła autopoprawki w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dotyczące zadania
budowy kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach, w związku z otrzymaniem pożyczki z Narodowego Funduszu, oraz stadionu sportowego w Pszczółkach. Następnie Skarbnik Gminy omówiła
zmiany budżetu Gminy na 2007 r. Z pozycji zakup wyposażenia na place zabaw przesuwa się
kwotę 7.000,00 zł na stadion w Pszczółkach z przeznaczeniem się na zakup siedzisk dla
sportowców. Z pozycji – budowa świetlicy w Żelisławach przesuwa się część środków
finansowych na świetlicę w Różynach, by rozstrzygnąć postępowanie przetargowe na realizację
kolejnego etapu prac w tym obiekcie.
P.Zygmunt Łysik zapytał o możliwość zakupu bramek na stadion sportowy w Pszczółkach.
Wójt Gminy odpowiedziała, że dostaniemy je nieodpłatnie w miesiącu maju br.
Ponieważ innych pytań nie było, Przewodnicząca Rady 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 została podjęta jednogłośnie.

c) w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Gdańskim z siedzibą w Pruszczu
Gdańskim a Gminą Pszczółki na współfinansowanie stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków w Pruszczu Gdańskim
Pani Wójt poinformowała, że Starostwo Powiatowe zaproponowało utworzenie stanowiska
Powiatowego Konserwatora Zabytków, który pracowałby na rzecz gmin Powiatu Gdańskiego.
Celem jest skrócenie i uproszczenie procedur wydawania oraz uzgadniania dokumentów
należących do kompetencji konserwatora. Roczny koszt ponoszony przez naszą Gminę to kwota
ok.3.500 zł. Do projektu uchwały nie został załączony projekt Porozumienia, aby uniknąć
konieczności wprowadzania do niego zmian uchwałą Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady 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 została podjęta jednogłośnie.
d) w sprawie przekazania w użytkowanie Publicznemu Gimnazjum w Pszczółkach boiska
sportowego wielofunkcyjnego, zlokalizowanego w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej 25 oraz
w sprawie przekazania w użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółkach
samochodu specjalnego, ratowniczo-gaśniczego
Wójt Gminy wyjaśniła, że jest to środek trwały użytkowany przez Publiczne Gimnazjum
w Pszczółkach, stąd dla uporządkowania dokumentacji zasadnym byłoby podjęcie uchwały.
Przewodnicząca Rady 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 została podjęta jednogłośnie.
e) w sprawie przekazania w użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółkach
samochodu specjalnego, ratowniczo-gaśniczego
Pani Wójt stwierdziła, że jest to środek trwały użytkowany przez OSP w Pszczółkach i, jak
w przypadku boiska, dla uporządkowania dokumentacji zasadnym byłoby podjęcie tej uchwały.
Przewodnicząca Rady 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 została podjęta jednogłośnie.
f) w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (prywatna droga wewnętrzna stanowiąca
działkę nr 23/4)
Pani Wójt wyjaśniła, że chodzi o drogę wewnętrzną, sąsiadującą z ulicami: Miodową
i Św. Ambrożego. Zaproponowana przez mieszkańców nazwa ulicy to „Wielokwiatowa”.
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Wynik głosowania: ZA – 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie
g) w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (droga gminna stanowiąca działkę nr 491)
Wójt Gminy wyjaśniła, że chodzi o drogę prostopadłą do ulicy Łąkowej. Zaproponowana przez
mieszkańców nazwa ulicy to „Wierzbowa”.
Przewodnicząca Rady 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 została podjęta jednogłośnie.
h) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (droga gminna stanowiąca działkę nr
446/5)
Pani Wójt wyjaśniła, że chodzi o drogę położoną w sąsiedztwie ul.Modrzewiowej i Polnej.
Zaproponowana przez mieszkańców nazwa ulicy to „Cyprysowa”.
Przewodnicząca Rady 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 została podjęta jednogłośnie.
i) w sprawie złożenia wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za
pośrednictwem Wojewody Pomorskiego o zniesienie urzędowej nazwy osady Żelisław
Wójt Gminy poinformowała, że w „Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce” figurują
dwie nazwy: Żelisławki i osada Żelisław, która w rzeczywistości nie istnieje, stąd wniosek o jej
zniesienie.
Przewodnicząca Rady 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 została podjęta jednogłośnie.
j) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działki 64/10 położonej w Pszczółkach
służebnością przechodu i przejazdu
Mieszkańcy budynku przy ul.Lipowej 4 w Pszczółkach wyrazili chęć wykupu mieszkań, ale nie
mają do nich dojazdu, stąd potrzeba ustanowienia służebności przejazdu i przechodu.
Przewodnicząca Rady 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 została podjęta jednogłośnie.
k) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/317/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 czerwca
2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Pszczółki Stowarzyszeniu
Lokalna Grupa Działania „Trzy krajobrazy” pożyczki na realizację projektu w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w zakresie działania Pilotażowy Program
LEADER+ schemat II
Pani Wójt wyjaśniła, że podjęcie uchwały wynika z faktu nieuzyskania przez Stowarzyszenie
dofinansowania na realizację projektu w II schemacie Programu Pilotażowego LEADER+.
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie.
Obecnych na sesji 15 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy – 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA – 12 radnych, głosów przeciw – nie było, wstrzymały się 3 osoby.
Uchwała została podjęta.
l) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna droga wewnętrzna stanowiąca
działkę nr 326/30)
Wójt Gminy wyjaśniła, że chodzi o prywatną drogę wewnętrzną, prostopadłą do ulicy Łąkowej.
Zaproponowana przez mieszkańców nazwa ulicy to „Wspólna”.
Przewodnicząca Rady 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 została podjęta jednogłośnie.
ł) w sprawie ustalenia inkasentów w gminie Pszczółki i wynagrodzenia dla inkasentów
z tytułu poboru podatków i innych opłat stanowiących dochody gminy Pszczółki
Pani Wójt wyjaśniła, że jest to ujednolicona treść uchwały, a jedyna zmiana polega na dopisaniu
do listy inkasentów p.Adriany Fiałkowskiej. Wynika to z potrzeby usprawnienia obsługi
interesantów w związku z zastąpieniem znaków skarbowych opłatą skarbową.
Przewodnicząca Rady 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 została podjęta jednogłośnie.

m) w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego gruntów położonych w Kolniku
– działki nr 107 i 108, stanowiących własność Gminy Pszczółki
Wójt Gminy wyjaśniła, że chodzi o sprzedaż gruntu, na którym znajduje się sklep spożywczoprzemysłowy p.Szlia w Kolniku.
Przewodnicząca Rady 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 została podjęta jednogłośnie.
n) w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Wawrzyńca dotacji
celowej na prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – referuje
Wójt Gminy p.Hanna Brejwo.
Wójt Gminy poinformowała, że od 2006 r. w zabytkowym kościele w Różynach trwa renowacja
ołtarza głównego. Ponieważ w minionym roku nie zdołano zrealizować zaplanowanego zakresu
robót (z powodu długotrwałego procesu technologicznego renowacji), Parafia zwróciła się do
Urzędu Gminy w Pszczółkach o udzielenie dotacji w 2007 r. na kontynuację tych działań.
Przewodnicząca Rady 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 została podjęta jednogłośnie.
Ad.10 i 11) Pani Wójt poinformowała, że zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą
o odpadach, co 2 lata zobowiązana jest do sporządzania i przedkładania Radzie Gminy raportu
z wykonania Gminnego programu ochrony środowiska oraz sprawozdania z realizacji Gminnego
planu gospodarki odpadami. Raport i sprawozdanie za okres 2004-2006 w obszernych wersjach
papierowych zostały przekazane w terminie do dnia 30 marca br., do Kancelarii Rady Gminy
Pszczółki i są tam dostępne do wglądu.
Pani Anna Gołkowska – Zastępca Wójta Gminy Pszczółki przedstawiła w formie prezentacji
multimedialnej i omówiła streszczenie Raportu z wykonania Gminnego programu ochrony
środowiska za okres 2004-2006 oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki
Odpadami w Gminie Pszczółki.
Pani J.Przyłucka zapytała, czy Urząd Gminy pomoże mieszkańcom w pozbyciu się odpadów
szkodliwych?
Pani Wójt odpowiedziała, że zostały wysłane pisma do wszystkich, którzy posiadają uprawnienia
do wywozu takich rzeczy. Zamierzamy powtórzyć akcję ustawienia kontenerów, czekamy na
oferty, które być może otrzymamy w maju br.
Sołtys Rębielcza zapytał, co robić z eternitem zdejmowanym z dachów?
Wójt Gminy odpowiedziała, że niektóre samorządy mające duże budżety opracowują programy
częściowej utylizacji pokryć dachowych. My nie mamy takiej możliwości. Zgodnie z ustawą
obowiązek likwidacji eternitu ciąży na właścicielach, a termin realizacji został określony do roku
2032.
Pan Marszałkowski zapytał czy mieszkańcy Pszczółek mogą wywozić stare meble na wysypisko
śmieci do Tczewa?
Pani Wójt odpowiedziała, że jest podpisane Porozumienie i można korzystać z tego wysypiska.
Pan Guszkowski – sołtys Skowarcza dodał, że koszt przekazania odpadów komunalnych w ilości
do 500 kg wynosi 18 zł.
Ad.12) Wolne wnioski i informacje
1. Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka przypomniała radnym o obowiązku złożenia do dnia
30 kwietnia 2007 r. 2 egz. oświadczeń majątkowych oraz 2 egz. PIT. Konsekwencją niezłożeni
dokumentów w terminie jest utrata mandatu radnego.

2. P.Przyłucka poinformowała, że odbyło się spotkanie przewodniczących Rad Gmin, które
zapoczątkowało współpracę. Co 2 miesiące, każdorazowo na terenie innej gminy, mają odbywać się
takie spotkania.
3. Pani Hanna Brejwo - Wójt Gminy przekazała radnym i sołtysom informacje dotyczące zadań
zrealizowanych w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy:
- zostało wydanych 17 Zarządzeń Wójta Gminy Pszczółki,
- trwają intensywne przygotowania do uroczystości obchodów 700.lecia Pszczółek, która odbędzie
się w dniu 16 września 2007 r.,
- rozstrzygane są konkursy związane z obchodami 700-lecia Pszczółek,
- w bieżącym roku nie przekazano dotacji dla stowarzyszeń sportowych, natomiast sami podpisujemy umowy z instruktorami,
- realizowana jest budowa kanalizacji deszczowej w ul.Ogrodowej w Pszczółkach,
- trwają remonty niektórych dróg,
- złożone zostały wnioski o środki pozabudżetowe: na stadion sportowy w Pszczółkach, na
świetlice w Różynach i Żelisławach, na przebudowę budynku komunalnego z przeznaczeniem na
bibliotekę publiczną, na budowę kanalizacji sanitarnej w Różynach,
- kontynuowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku,
Pani Wójt dodała również, że w dniu 7 maja br. nastąpi otwarcie ofert przetargowych na remont
budynku Urzędu Gminy w Pszczółkach.
Pan R.Klamann zapytał, czy istniałaby możliwość ustawienia patrolu policji na skrzyżowaniu
głównym w sytuacjach wyłączenia sygnalizacji świetlnej, bowiem przejazd w takim czasie jest
wyjątkowo trudny.
Pani Wójt odpowiedziała, że kontaktowaliśmy się już w tej sprawie z Komendą Powiatową Policji
w Pruszczu Gd., jednak otrzymaliśmy negatywną odpowiedź ze względu na braki kadrowe.
P.Nowomiejski – sołtys Rębielcza zapytał o wyrównywanie dróg polnych?
Pani Wójt odpowiedziała, że zamierzamy robić to w maju br. jednak na dzień dzisiejszy istnieje
problem ze znalezieniem Wykonawcy, ponieważ wszyscy zaangażowani są w prace związane
z budową autostrady A1.
Ad. 13) Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka podziękowała wszystkim za udział w VI sesji
Rady Gminy i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady VI sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesję zakończono o godz. 1850.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
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