PROTOKÓŁ nr III/06
III SESJI RADY GMINY PSZCZÓŁKI,
która odbyła się w dniu 20 grudnia 2006 roku,
w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach
III sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godz.1700 w Publicznym Gimnazjum
w Pszczółkach. Obradom przewodniczyła p.Jolanta Przyłucka – Przewodnicząca Rady Gminy
przy udziale Wiceprzewodniczących – p.Zygmunta Łysika i p.Romana Klamanna.
Radni otrzymali, w terminie przewidzianym prawem, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
i innymi materiałami niezbędnymi do ich podjęcia.
Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji
Przewodnicząca Rady p.Jolanta Przyłucka otworzyła sesję słowami: „Otwieram III sesję
Rady Gminy Pszczółki”.
b) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w sesji uczestniczą
wszyscy radni (lista obecności w załączeniu), zatem sesja jest prawomocna i zdolna do
podejmowania uchwał. Ponadto stwierdziła obecność 7 sołtysów, natomiast nieobecność 2 p.Sławomira Wawrzaka i p.Jana Chamskiego (lista obecności w załączeniu).
Następnie p.Przyłucka poprosiła obecnych o przejście na boisko wielofunkcyjne przy
Publicznym Gimnazjum i obejrzenie nowo wybudowanego obiektu.
Wszyscy radni wrócili pod ogromnym, pozytywnym wrażeniem. Przewodnicząca Rady
stwierdziła, że boisko jest na miarę XXI wieku.
c) zatwierdzenie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy są uwagi lub propozycje zmian do zaproponowanego, w przekazanych materiałach, porządku obrad. Ponieważ żadnych nie zgłoszono,
p.J.Przyłucka zarządziła głosowanie.
Za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad – 15 radnych.
Rada Gminy jednomyślnie zatwierdziła porządek obrad.
Porządek obrad III sesji Rady Gminy Pszczółki:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie kworum,
c) zatwierdzenie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołu II sesji,
e) interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania sołtysów,
f) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) budżetu Gminy Pszczółki na 2007 rok – referuje p.Jolanta Żbikowska – Skarbnik Gminy,
2) wypowiedzenia porozumienia z Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Gdańsku – referuje
p.Hanna Brejwo – Wójt Gminy,
3) zmiany treści „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za pracę w trudnych
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warunkach oraz niektórych innych składników, a także szczegółowe zasady przyznawania
dodatku mieszkaniowego”- referuje p.Hanna Brejwo – Wójt Gminy,
4) zmiany uchwały nr XXX/305/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie wydzierżawienia budynku byłej hydroforni położonej na działce nr 355/2
w Pszczółkach przy ul. Lipowej - referuje p.Hanna Brejwo – Wójt Gminy,
5) sprzedaży w formie bezprzetargowej niezabudowanej działki nr 791 położonej w miejscowości Pszczółki - referuje p.Hanna Brejwo – Wójt Gminy,
6) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego gruntu położonego w Różynach – działka nr 236, stanowiąca własność
Gminy Pszczółki - referuje p.Hanna Brejwo – Wójt Gminy,
7) nadania nazw ulicom w Pszczółkach (drogi wewnętrzne przy ul.Łąkowej) - referuje
p.Hanna Brejwo – Wójt Gminy,
8) nadania nazwy ulicy w Różynach (część działki nr 140/1) - referuje p.Hanna Brejwo –
Wójt Gminy.
3. Wolne wnioski i informacje.
4. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad.e) przyjęcie protokołu II sesji:
Protokół II sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu i radni nie wnieśli żadnych
poprawek. Wobec powyższego protokół Nr II/06 został zatwierdzony przy braku sprzeciwu.
Ad.f) interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania sołtysów:
P. Mirosława Ciołek zwróciła się do Pani Wójt z prośbą o pomoc w zorganizowaniu spotkania
z przedstawicielami firmy SKANSKA, budującej autostradę A1, w sprawie stanu drogi
w Rębielczu, z której Firma korzysta. Droga jest w fatalnym stanie, zalegają na niej ogromne
ilości błota i kamieni, co stanowi niebezpieczeństwo i uciążliwość dla mieszkańców.
Pani Hanna Brejwo – Wójt Gminy obiecała załatwić prośbę.
Ad.2) Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) budżetu Gminy Pszczółki na 2007 rok
Przewodnicząca Rady poinformowała, że budżet był omawiany na wspólnym posiedzeniu
Komisji Rady Gminy, jednak zostało wprowadzonych kilka autopoprawek, stąd prośba do
p.Żbikowskiej – Skarbnika Gminy, o zreferowanie tematu.
Skarbnik Gminy stwierdziła, że autopoprawki wynikają w uwag przekazanych przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku i odczytała obecnym treść uchwały nr 148/III/2006
RIO (kserokopia uchwały w załączeniu). Następnie omówiła wprowadzone do budżetu zmiany.
Dodała też, że w samej treści uchwały zostaje zmienione brzmienie § 12 na następujące: Ustala
się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł,
a dotychczasowemu § 12 przypisuje się nr 13.
Ponieważ nie było żadnych pytań ani uwag do budżetu, 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 w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2007 rok została podjęta jednogłośnie.
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2) wypowiedzenia porozumienia z Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Gdańsku.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Wójt o omówienie projektu uchwały,
ponieważ nie był on prezentowany podczas posiedzenia Komisji.
Pani Wójt przypomniała, że szereg zadań realizowanych dotychczas przez Urząd Gminy
przeszło do Starostwa Powiatowego: pozwolenia na budowę, ewidencja gruntów, wcześniej
komunikacja. Były wnoszone protesty na taki stan rzeczy jednak bez skutku. Z zadań, które
pozostały, załatwiamy wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Z tytułu realizacji tego zadania
nie wpływają do budżetu żadne środki finansowe, natomiast jest ono bardzo absorbujące.
Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi nam przekazanie również tego zadania do Starostwa.
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.
3) 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”.
Pani Wójt omówiła wprowadzone do Regulaminu zmiany, które wynikają ze stanowiska,
jakie Kuratorium Oświaty w Gdańsku zajęło w stosunku do podjętej w październiku br.
uchwały Rady Gminy Pszczółki. Zakwestionowany, jako niezgodny z prawem, został zapis
mówiący o możliwości podwyższenia, w uzasadnionych przypadkach, wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Chodziło o nauczycieli wychowania przedszkolnego, którym zgodnie
z obowiązującymi przepisami, nie należy się dodatek za wychowawstwo klasy. Gmina chciała
uregulować tę sprawę i jednocześnie zrekompensować tej grupie nauczycieli brak kwoty
dodatku, jednak okazało się to niemożliwe. Temat był znany wcześniej i omawiany na
spotkaniu z dyrektorami, wspólnie szukaliśmy możliwości rozwiązania problemu, jednak
zaproponowane, okazało się niewłaściwym.
Pani Grzesiuk stwierdziła, że nauczyciele wychowania przedszkolnego będą niezadowoleni.
Być może rozwiązaniem byłoby podwyższenie dodatku motywacyjnego, jednak w najgorszej
sytuacji są dyrektorzy małych szkół, bo nie mają pola manewru. Musieliby obniżyć dodatek
3 nauczycielom, by podwyższyć jednemu. To rozwiązanie również spowodowałoby niezadowolenie. Regulamin na 2007 r. jest niekorzystny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego,
ponieważ stracą część wynagrodzenia.
Pani Wójt podkreśliła, że na sprawę należy spojrzeć inaczej; dodatek za wychowawstwo był
dotychczas wypłacany niezgodnie z przepisami. Nauczyciele nie stracą, tylko Gmina nie będzie
dochodzić zwrotu niesłusznie wypłaconego świadczenia.
Pani Jakowska stwierdziła, że nauczyciele wychowania przedszkolnego kiedyś otrzymywali
znacznie wyższy dodatek za wychowawstwo, niż pozostała grupa nauczycieli, natomiast teraz
zostali go pozbawieni.
Pani Wójt odpowiedziała, że wysokość dodatku nie jest określona w Karcie Nauczyciela, tylko
w Regulaminie wynagrodzenia ustalonym przez Radę Gminy, natomiast Karta mówi, że
dodatek ten dotyczy wychowawstwa klasy, a nie oddziału.
Pani Przyłucka stwierdziła, że nie mamy wpływu na interpretację przepisów ustaw przez
wyższe instancje, wobec powyższego dalsza dyskusja jest bezcelowa.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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.
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4) zmiany uchwały XXX/305/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie
wydzierżawienia budynku byłej hydroforni położonej na działce nr 355/2 w Pszczółkach przy
ul. Lipowej.
Ponieważ projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji, stąd Przewodnicząca Rady
zarządziła głosowanie.
Wynik głosowania: za – 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
5) sprzedaży w formie bezprzetargowej niezabudowanej działki nr 791 położonej w miejscowości Pszczółki.
Projekt uchwały był również omawiany na posiedzeniu Komisji, stąd Przewodnicząca Rady
zarządziła głosowanie.
Wynik głosowania: za – 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie
6) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz użytkownika
wieczystego gruntu położonego w Różynach – działka nr 236, stanowiąca własność Gminy
Pszczółki.
Pani Wójt wyjaśniła, że nieruchomość została kupiona od Mleczarni Maćkowy przez
p.Dariusza Siwonia. Nowy właściciel zwrócił się z prośbą o przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności, stąd został przygotowany projekt uchwały.
Ponieważ żadnych pytań nie było, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.
Wynik głosowania: za – 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie
7) nadania nazw ulicom w Pszczółkach (drogi wewnętrzne przy ul.Łąkowej)
Pani Wójt wyjaśniła, że chodzi o prywatny teren p.Jana Fredy, na którym rozpoczęte są
inwestycje budowlane. Właściciel złożył propozycję nazw ulic ujętych w projekcie niniejszej
uchwały.
Ponieważ do projektu uchwały nie było żadnych uwag, ani pytań, Przewodnicząca Rady
zarządziła głosowanie.
Wynik głosowania: za – 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie
8) nadania nazwy ulicy w Różynach (część działki nr 140/1)
Pani Wójt wyjaśniła, że chodzi o teren pomiędzy ul.Klonową a Jaworową w Różynach.
Właściciele wybudowanych budynków mieszkalnych zwrócili się o nadanie nazwy ulicy,
proponując "Bukową".
Ponieważ do projektu uchwały nie było żadnych uwag, ani pytań, Przewodnicząca Rady
zarządziła głosowanie.
Wynik głosowania: za – 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie
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Ad. 3)
Wolne wnioski i informacje:
1. Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka przekazała obecnym informację dotyczącą
p.Nizioła, mieszkańca Kolnika. W związku z licznymi tematami poruszanymi przez wymienionego w korespondencji do Urzędu Gminy i innych instytucji, zostało zorganizowane
wspólne spotkanie Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącej Rady Gminy, Pani Wójt oraz
p.Jarosława Drzewieckiego. Opracowano pisemną odpowiedź na liczne zarzuty p.Nizioła,
składającą się z dwóch części: merytorycznej oraz informacyjnej, iż prowadzenie dalszej
korespondencji w sprawie doprowadzenia wody do Kolnika jest bezprzedmiotowe.
2. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, iż radni mają obowiązek zapoznania się z ustawą
o samorządzie gminnym. Ustawa ta zawiera pewne zakazy w stosunku do osób pełniących
funkcję radnych i tu odczytała odpowiednie przepisy. Stwierdziła, że jeśli kogoś dotyczy
określona sytuacja, ma obowiązek uregulowania jej zgodnie z prawem.
3. Pani Hanna Brejwo - Wójt Gminy przekazała radnym i sołtysom informacje dotyczące zadań
zrealizowanych w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy:
- we wszystkich miejscowościach Gminy Pszczółki (z wyjątkiem Rębielcza, gdzie nie
przybył żaden z mieszkańców) odbyły się spotkania wigilijne,
- uczniowie naszych szkół biorą udział w przeglądach chórów,
- „dopinamy” plan obchodów 700-lecia Pszczółek. Zarządzeniem Wójta został powołany
Zespół Koordynujący, którego Przewodniczącą została p.Olga Bogacka,
- przy cmentarzu za torami w Pszczółkach został odebrany przystanek autobusowy
i parking. Budowa chodnika nie została zrealizowana ze względu na planowaną budowę
tunelu pod przejazdem kolejowym,
- została utwardzona nawierzchnia ul.Bałtyckiej w Pszczółkach,

- w Szkole Podstawowej w Pszczółkach, w małej sali gimnastycznej trwa wymiana
4 szt.okien wraz z parapetami,
- w Szkole Podstawowej w Różynach, w szatni szkolnej do końca miesiąca zostanie
wyremontowana podłoga,
- w Przedszkolu w Pszczółkach wymieniono 17 szt. okien wraz z parapetami,
- w Publicznym Gimnazjum zakończono budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego, wykonano ogrodzenie od frontowej strony szkoły oraz od strony boiska.
Wykonane zostało także okablowanie sali komputerowej,
- została zakończona budowa świetlicy w Różynach do stanu surowego zamkniętego,
- na boiskach sportowych w Kleszczewku, Rębielczu i Skowarczu zostały zamontowane
kosze do gry w piłkę koszykową oraz słupki do gry w piłkę siatkową,
- w Urzędzie Gminy trwa rozliczanie programów, z których pozyskaliśmy środki finansowe.
4. Pani Wójt poinformowała również, że od 12 grudnia br. funkcjonuje zmieniony rozkład jazdy
pociągów. Nad zmianami jednak cały czas jeszcze się dyskutuje. Dziś już wiadomo, że żaden
pociąg nie będzie dodatkowo kursował, ale być może któryś przejeżdżający będzie zatrzymywał się w Pszczółkach. Do końca grudnia br. pociągi odjeżdżające o godz.6:59 i 7:20 będą
zabierały wszystkie osoby, mające bilety zarówno na przewozy regionalne i SKM.
Pani J.Przyłucka zapytała, czy jest szansa by ucząca się młodzież miała możliwość zakupu
biletów łączonych.
Pani Wójt odpowiedziała, że nie jest to decyzja na szczeblu województwa, tylko w gestii
premiera.
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5. Pan Zygmunt Łysik zapytał, czy firma budująca boisko przy Publicznym Gimnazjum
udzieliła gwarancji na wykonane roboty i na jaki okres czasu.
Pani Wójt odpowiedziała, że oczywiście TAK, ale nie pamięta na jaki okres, prawdopodobnie
na 36 miesięcy.
6. Pan Łysik zapytał, czy dorośli mieszkańcy będą mogli korzystać z tego boiska?
Pani Wójt odpowiedziała, że boisko będzie ogólnodostępne, ale oczywiście zamykane na noc.
7. Pan Roman Klamann złożył wniosek dotyczący treści uchwał: radni pracują nad projektami
podczas posiedzeń Komisji, jednak obecni na sesji sołtysi oraz ewentualni mieszkańcy nie
znają ich treści. Zapytał, czy nie byłoby zasadnym krótkie ich referowanie?
Pani Przewodnicząca przyjęła wniosek radnego.
8. Pan Józef Węgierski zwrócił się do Pani Wójt z prośbą o zamontowanie na wodociągu w
Kolniku kilku zasuw. W przypadku wystąpienia awarii, zamykany jest dopływ wody do całej
wsi. Jest to bardzo kłopotliwe dla mieszkańców, zwłaszcza dla właścicieli gospodarstw
hodowlanych.
Pani Wójt odpowiedziała, że w Kolniku sytuacja nie jest prosta. Brakuje inwentaryzacji starej
sieci, nie wiadomo jak ona jest położona, a woda dopływa z różnych źródeł. W nowych
odcinkach montuje się zasuwy i tak sukcesywnie będzie robione na terenie całej
miejscowości.
9. Pan Sądej zasygnalizował problem zniszczonej i zabłoconej nawierzchni ul.Sportowej
w Pszczółkach, przy Ośrodku Zdrowia. Jest to bardzo uciążliwe dla poruszającej się tam
dużej ilości mieszkańców z terenu całej Gminy. Problem stanowi także brak miejsc
parkingowych.
Ad. 4)
Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka złożyła obecnym życzenia świąteczne oraz
noworoczne, podziękowała za udział w III sesji Rady Gminy i zamknęła obrady słowami:
”Zamykam obrady III sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz. 1815
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
Dorota Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Jolanta Przyłucka

