PROTOKÓŁ Nr II/06
II sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach
w dniu 6 grudnia 2006 roku.
II 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
II sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Przyłucka,
słowami: „Otwieram II sesję Rady Gminy”.
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 7 sołtysów, nieobecny sołtys – p. S. Wawrzak i p. J.Z. Chamski.
(Lista obecności w załączeniu).
c) Ślubowanie Wójta:
Przewodnicząca Rady Gminy p. J. Przyłucka poprosiła Wójta Gminy p. Hannę Brejwo o
złożenie ślubowania. Pani Wójt na stojąco odczytała treść ślubowania w obecności
wszystkich zebranych: „Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i
pomyślności mieszkańców gminy”. Dodała „Tak mi dopomóż Bóg”.
d) zatwierdzenie porządku obrad
a) Przewodnicząca RG J. Przyłucka poinformowała, że pani Wójt chce wprowadzić do
porządku obrad jeszcze jeden projekt uchwały jako lit. t) tj. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIII/335/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 31 sierpnia 2006 roku dotyczącej
przeprowadzenia remontu budynków położonych w Pszczółkach przy ul. Tczewskiej 2 i
Pomorskiej 17.
Zapytała radnych, czy są propozycje dot. zmiany porządku obrad.
Propozycji nie zgłoszono.
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Przew. RG J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem jeszcze jednego projektu
uchwały do porządku obrad.
Wynik głosowania: za – 15 radnych.
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.
Porządek obrad II sesji Rady Gminy Pszczółki przedstawiał się następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie kworum,
c) ślubowanie Wójta Gminy Pszczółki,
d) zatwierdzenie porządku obrad,
e) przyjęcie protokołu I sesji,
f) interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania sołtysów,
g) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
a) W sprawie zatwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Pszczółki – referuje Przewodnicząca Rady p. J. Przyłucka.
b) W sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rozwoju
Gminy Rady Gminy Pszczółki - referuje Przewodnicząca Rady p. J. Przyłucka.
c) W sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki
Społecznej Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki - referuje Przewodnicząca Rady p. J.
Przyłucka.
d) W sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności z
zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy. referuje Przewodnicząca Rady p. J. Przyłucka.
e) W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. nabycia mienia komunalnego w
Gminie Pszczółki - referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo.
f) W sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2006 rok – referuje Skarbnik Gminy J.
Żbikowska.
g) W sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczółki
na 2007 rok – referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo.
h) W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Pszczółki na rok 2007 – referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo.
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i) W sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy
Pszczółki w roku 2007 – referuje Wójt Gminy H. Brejwo.
j) W sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze
gminy Pszczółki na 2007 rok – referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo.
k) W sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobraną z wiejskich urządzeń
wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych –
referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo.
l) W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/330/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie
udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Wawrzyńca dotacji celowej na prace
restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - referuje Wójt Gminy p. H.
Brejwo.
m) W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2007 – referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo.
n) W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 –
referuje Wójt Gminy H. Brejwo.
o) W sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej niezabudowanej działki nr 571/5
położonej w miejscowości Pszczółki z przeznaczeniem na poszerzenie siedliska – referuje
Wójt Gminy H. Brejwo.
p) W sprawie nabycia działki nr 167/1 położonej w Pszczółkach przez Gminę Pszczółki –
referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo.
q) W sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działki nr 501/3 i drodze wewnętrznej) –
referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo.
r) W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2006-2010 –
referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo.
s) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Skowarcz, gmina Pszczółki – referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo.
t) W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/335/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 31 sierpnia
2006 roku dotyczącej przeprowadzenia remontu budynków położonych w Pszczółkach
przy ul. Tczewskiej 2 i Pomorskiej 17 – referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo.
3. Wolne wnioski i informacje
4. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

4

Ad. e) przyjęcie protokołu I sesji:
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka stwierdziła, że protokół I sesji Rady Gminy był
wyłożony do wglądu i radni nie wnieśli żadnych poprawek.
Protokół Nr I/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 zatwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Pszczółki – przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy p. J. Przyłucka.
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 II/7/06 została podjęta.
b) W sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rozwoju
Gminy Rady Gminy Pszczółki - przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy p. J.
Przyłucka.
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 II/8/06 została podjęta.
c) W sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki
Społecznej Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki - przedstawiła Przewodnicząca Rady
Gminy p. J. Przyłucka.
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 II/9/06 została podjęta.
d) W sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności z
zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy - przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy p.
J. Przyłucka. Dodała, że chodzi o upoważnienie do udzielania urlopów i kierowania na
delegacje. Nie ma prawa do ustalania wynagrodzenia. To kompetencja Rady 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 II/10/06 została podjęta.
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e) W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. nabycia mienia komunalnego w
Gminie Pszczółki - przedstawiła Wójt Gminy p. H. Brejwo. Poprosiła o naniesienie
autopoprawki tj. skreślenia w tytule i w § 1 słowa: „nabycia” a wpisania „przejęcia”.
Pytań nie było.
Przew. RG J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały wraz z naniesioną
autopoprawką.
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 II/11/06 została podjęta.
f) W sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2006 rok – omówiła Skarbnik Gminy J.
Żbikowska. Poprosiła o wprowadzenie jeszcze zmian do projektu budżetu. Wyjaśniła, że
oprócz tego co przedstawiała na spotkaniu z radnymi, zmiana dotyczy załącznika Nr 2 w
dziale 801, w dziale 900 gdzie wprowadza się rozdział 90095 „Pozostała działalność”.
Wójt Gminy H. Brejwo dodała, że zmiana wynika z wniosku złożonego przez Radę
Sołecką w Skowarczu a dot. wyposażenia Szkoły na kwotę 1.450 zł.
Pani J. Żbikowska wyjaśniła dalej, że zmianie ulega też podsumowanie. Zmienia się również
w Zał. 4, w dz. 750, rozdział 75011 , § 2350 skreśla się i wpisuje 0690 – wpływy z różnych
opłat. W załączniku nr 5 zmienia się główkę tj. winno być „Rada Gminy Pszczółki” a jest
„Rada Gminy w Pszczółkach”
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 II/12/06 została podjęta.
g) W sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczółki
na 2007 rok – przedstawiła Wójt Gminy p. H. Brejwo. Dodała, że stawki były omówione
na posiedzeniach Komisji, uwzględniono stawki wnioskowane przez radnych oraz w § 2
zwolnienia od podatku.
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 II/13/06 została podjęta.
h) W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Pszczółki na rok 2007 – przedstawiła Wójt Gminy p. H. Brejwo.
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 II/14/06 została podjęta.
i) W sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy
Pszczółki w roku 2007 – przedstawiła Wójt Gminy H. Brejwo.
Pytań nie było.
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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 II/15/06 została podjęta.
j) W sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze
gminy Pszczółki na 2007 rok – przedstawiła Wójt Gminy p. H. Brejwo.
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 II/16/06 została podjęta.
k) W sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobraną z wiejskich urządzeń
wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych –
przedstawiła Wójt Gminy p. H. Brejwo. Dodała, że w podstawę prawną wkradł się błąd
komputerowy i poprosiła o skreślenie art. „38” a wpisanie „18”.
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 II/17/06 została podjęta.
l) W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/330/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie
udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Wawrzyńca dotacji celowej na prace
restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - przedstawiła Wójt Gminy
p. H. Brejwo.
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 II/18/06 została podjęta.
m) W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2007.
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 II/19/06 została podjęta.
n) W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.
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 II/20/06 została podjęta.
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o) W sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej niezabudowanej działki nr 571/5
położonej w miejscowości Pszczółki z przeznaczeniem na poszerzenie siedliska –
przedstawiła Wójt Gminy H. Brejwo.
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 II/21/06 została podjęta.
p) W sprawie nabycia działki nr 167/1 położonej w Pszczółkach przez Gminę Pszczółki –
przedstawiła Wójt Gminy p. H. Brejwo. Dodała, że na ul. Kopernika zostały jeszcze 2
działki.
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 II/22/06 została podjęta.
q) W sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działki nr 501/3 i drodze wewnętrznej) –
przedstawiła Wójt Gminy p. H. Brejwo. Dodała, że skontaktowała się z Prezesem
Pszczelarzy, który zgodził się z argumentami radnych i proponuje się nazwę „Św.
Ambrożego”
Pytań nie było.
Przew. RG J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały wraz z naniesioną
poprawką.
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 II/23/06 została podjęta.
r) W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2006-2010 –
przedstawia Wójt Gminy p. H. Brejwo. Dodała, że jest segregator zdjęć z obiektami
zabytkowymi, który będzie dostępny na stanowisku u pracownika w Urzędzie Gminy. Te
obiekty zabytkowe nie podlegają opiece konserwatora zabytków. Jest pozytywna opinia
konserwatora zabytków.
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 II/24/06 została podjęta.
s) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Skowarcz, gmina Pszczółki – przedstawia Wójt Gminy p. H.
Brejwo. Dodała, że ten projekt nie zawiera map, który jest bardzo liczny. Mapy były
przedstawiane na posiedzeniu 3 Komisji. Radni wyrazili zgodę na to, że nie będzie tych
map w materiałach na sesję. Będą dostępne u pracownika na stanowisku i w Kancelarii
Rady Gminy. Nie kserowano, z uwagi na oszczędność papieru.
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Pani Wójt poprosiła o naniesienie autopoprawki w projekcie uchwały. Dotyczy zapisu w § 10
tj.
„1. Ustala się stawkę % od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z art. 36 ust. 4
ustawy, pkt 1- 30% z zastrzeżeniem pkt 2.
2. 1% dla terenów infrastruktury technicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, drogowej
oraz innych inwestycji celu publicznego”
Nastąpi zmiana numeracji tj. dotychczasowy § 10 będzie miał nr § 11, § 11 – nr 12 itd.
W dotychczasowym § 12 zmienić należy „§ 10” na „§ 11”
Pani Wójt dodała, że urbaniści chcieli, aby działki były nie mniejsze niż 10 arów, natomiast
uzgodniono z mieszkańcami że nie mniejsze niż 7 arowe. Poza tym dopuszcza się budowę
szczelnych zbiorników szamb do czasu możliwości podłączenia do kanalizacji. Chodzi o to,
aby nie wstrzymywać budowy domów.
Radna J. Jakowska uważa, że stawka 30%jest zbyt wysoka i zaproponowała, aby zmniejszyć
ją do 25%.
Radna U. Narożnik zaproponowała stawkę 20%, gdyż boi się, że mieszkańcy Skowarcza
mogą mieć pretensje jeżeli będzie taka wysoka stawka.
Przew. RG J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad stawką 20%
Obecnych 15 radnych.
Wynik głosowania: za 10 radnych.
Wniosek radnej U. Narożnik został przyjęty.
Przew. RG J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały ze stawką 20%.
Obecnych na sesji 15 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy – 15 radnych.
Wynik głosowania: za – 14 radnych., głosów przeciw – 1 i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr II/25/06 została podjęta.
t) W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/335/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 31 sierpnia
2006 roku dotyczącej przeprowadzenia remontu budynków położonych w Pszczółkach
przy ul. Tczewskiej 2 i Pomorskiej 17 – przedstawiła Wójt Gminy p. H. Brejwo.
Dodała, że w dniu 31 sierpnia poprzednia Rada Gminy podjęła uchwałę w powyższej
sprawie. Remont dachu dotyczy nad dwoma mieszkaniami: 1 komunalne a drugie jest
wykupione. Koszt naprawy dachu nad mieszkaniem gminnym będzie kosztem gminy,
natomiast koszt naprawy dachu nad mieszkaniem wykupionym będzie kosztem właściciela
mieszkania. Właścicielka mieszkania wyraziła zgodę na pokrycie kosztów remontu dachu.
Dlatego proponuje się wykreślenie słów: „w wysokości proporcjonalnej do części posiadanej
przez nich własności”.
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 II/26/06 została podjęta.
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Ad. 3
Wolne wnioski i informacje:
1. Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka przypomniała radnym o złożeniu oświadczeń
majątkowych, gdyż upływa termin ich złożenia.
2. Planuje się sesję budżetową na dzień 20 grudnia.
Mieszkaniec Kolnika p. W. Nizioł poprosił o głos.
Przew. RG J. Przyłucka wprowadziła w temat nowych radnych. Wyjaśniła, że chodzi o wodę w
Kolniku. W 1999 r był nakaz doprowadzenia wody do Kolnika z innego źródła. Woda płynie z
Pszczółek. Mieszkaniec skarży się do różnych organów. Przeprowadzono wiele kontroli w tej
sprawie. Ostatnie pismo było skierowane do Prezydenta RP z prośbą, aby Rada Gminy
rozpatrzyła sprawę.
Następnie głos zabrał mieszkaniec Kolnik pan Władysław Nizioł.
Stwierdził, że mieszka w naszej gminie od 1945 roku. W ostatnich 5 latach zapomniano o
ludziach mieszkających w Kolniku, Różynach i Ulkowych. Chodzi o wodę. Pisał do Prezydenta i
innych organów Państwa. Chodzi o zamknięcie studni w Kolniku. Nie ma rezerwy wody p.
pożarowej. Zapytał panią Wójt czy było przyjemnie podać Go do Sądu.
Dalej pan Nizioł opowiedział kilka wątków ze swojego życia.
Następnie Przew. RG J. Przyłucka poinformowała Radę Gminy, że wpłynęło pismo z Min.
Spraw. Wew. skierowane do Rady Gminy, a dotyczące problemu wody w Kolniku. Zapytała
radnych komu powierzyć czytanie tej literatury. Czy Rada Gminy życzy sobie, aby
Przewodnicząca odpowiedziała, czy aby Komisja Rewizyjna zajęła się tą sprawą? Mamy
obowiązek udzielenia odpowiedzi w tej sprawie.
Rada Gminy zaproponowała, aby rozpatrzeniem tej sprawy zajęła się Komisja Rewizyjna
wspólnie z Przewodniczącą Rady Gminy.
3. Wójt Gminy H. Brejwo poinformowała, że:
w sobotę w Publicznym Gimnazjum odbył się turniej tańca towarzyskiego. Uczestników było
220 z różnych miejscowości: z Sopotu, Tczewa, Pelplina, Mirotki itd. Było fantastycznie.
Przygotowaniem naszych dzieci zajmował się pan prowadzący szkołę tańca. Nasza młodzież
zajęła wysokie miejsca: I, II, III, mimo, że pracują dopiero od roku,
w dniu wczorajszym odebraliśmy plac budowy świetlicy wiejskiej w Różynach,
trwa budowa świetlicy w Żelisławkach,
trwa remont ul. Bałtyckiej w Pszczółkach,
trwa wymiana krawężników na ul. Jana Pawła II,
trwa budowa boiska w Publicznym Gimnazjum,
czekamy na rozliczenie zabytku,
Pani Wójt poprosiła o włączenie się w dekorację choinki z okazji Świąt Bożego Narodzenia na
placach w poszczególnych miejscowościach. Założyliśmy akcenty świąteczne na słupach
energetycznych.
Innych głosów nie było.
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Ad. 4
Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka podziękowała za udział w II sesji Rady Gminy.
Zamknęła obrady II sesji słowami: ”Zamykam obrady II sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesję zakończono o godz. 1830.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. organizacji Urzędu
i Kancelarii Rady Gminy
mgr Henryka Głogowska
PRZEWODNICZĄCA RADY
Jolanta Przyłucka

