PROTOKÓŁ Nr XXV/09
XXV sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Pszczółkach,
w dniu 23 kwietnia 2009 roku.
XXV sesję Rady Gminy Pszczółki rozpoczęto o godzinie 16oo w sali narad Urzędu
Gminy 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.
Na sesji otrzymali nowy załącznik do projekt uchwały dot. regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Protokołowała: Henryka Głogowska – Główny Specjalista ds. Organizacji Urzędu i
Kancelarii Rady Gminy.
Ad. 1
Sprawy regulaminowe:
Ad a) otwarcie sesji
XXV sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy słowami:
„Otwieram XXV sesję Rady Gminy”. Powitała radnych, Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Skarbnika
Gminy oraz sołtysów Gminy.
Ad b) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Gminy p. J. Przyłucka stwierdziła, że
w sesji uczestniczy 15 radnych.
Przewodnicząca stwierdziła, że tym samym sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania
uchwał. (Lista obecności w załączeniu). Ustawowy skład Rady – 15 radnych. Wszyscy obecni.
W sesji uczestniczyło także 7 sołtysów. Nieobecny sołtys R. Czaja i sołtys J. Guszkowski.
W załączeniu lista obecności.
Ad c) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zapytała radnych, czy są propozycje dot. porządku
obrad?
Propozycji nie zgłoszono.
Przedstawiła porządek obrad.
Porządek obrad
XXV sesji Rady Gminy Pszczółki
z dnia 23 kwietnia 2009 roku:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie kworum,
c) przedstawienie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołu XXIII, XXIV 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
2008 rok - wystąpienie Wójta Gminy i Skarbnika Gminy.
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3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Pszczółki za 2008 rok – przedstawia Skarbnik Gminy Pani Jolanta Żbikowska.
4. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Pszczółki za 2008 rok –
przedstawia Przewodnicząca Komisji Pani Janina Jakowska.
5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Pszczółki z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok – przedstawia Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej Pani Janina Jakowska.
6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pszczółki – przedstawia Skarbnik Gminy Pani Jolanta
Żbikowska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki z wykonania budżetu
gminy za 2008 rok – referuje Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Przyłucka.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach za 2008 rok
– referuje Kierownik GOPS-u. - referuje Kierownik GOPS Pani Beata Nowakowska.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pszczółki w
2008 roku – referuje Kierownik GOPS Pani Beata Nowakowska.
10. Rozpatrzenie i podjęcie następujących uchwał:
a) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pszczółkach za 2008 rok – referuje Dyrektor GBP Pani Bogumiła Tuźnik.
b) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2009 rok – referuje
Skarbnik Gminy p. Jolanta Żbikowska.
c) Projekt uchwały w sprawie
ustalenia „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” - referuje Wójt Gminy Pani Hanna Brejwo.
d) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Pszczółki na 2009 rok - referuje Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Janina Jakowska.
e) Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej
niezabudowanych działek nr 866/1, 866/2 i 866/3 położonych w miejscowości Pszczółki z
przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej –
referuje Wójt Gminy Pani Hanna Brejwo.
f) Projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Pszczółki działki nr 405/39 w Pszczółkach
z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Olchowej – referuje Wójt Gminy Pani Hanna Brejwo.
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g) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego
własność Gminy Pszczółki znajdującego się przy ul. Fabrycznej 6/4 w Pszczółkach na rzecz
głównego najemcy Pani Katarzyny Kwasek – referuje Wójt Gminy Pani Hanna Brejwo.
h) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego
własność Gminy Pszczółki znajdującego się przy ul. Żuławskiej 6/3 w Skowarczu na rzecz
głównego najemcy Pani Marty Tyburskiej – referuje Wójt Gminy Pani Hanna Brejwo.
i) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego
własność Gminy Pszczółki znajdującego się przy ul. Żuławskiej 6/6 w Skowarczu na rzecz
głównego najemcy Pani Krystyny Krasińskiej – referuje Wójt Gminy Pani Hanna Brejwo.
j) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego
własność Gminy Pszczółki znajdującego się przy ul. Kościelnej 8/2 w Pszczółkach na rzecz
głównego najemcy Pani Haliny Piskorskiej – referuje Wójt Gminy Pani Hanna Brejwo.
k) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Pszczółki do
realizacji I etapu zadania z zakresu właściwości Powiatu Gdańskiego pod nazwą:
„Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2210 G, ul. Pomorska – od ronda w
kierunku drogi krajowej nr 1, o długości 550 mb, w msc. Pszczółki” i udzielenie przez
Gminę Pszczółki pomocy rzeczowej Powiatowi Gdańskiemu – referuje Wójt Gminy Pani
Hanna Brejwo.
l) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w
Różynach dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków – referuje Wójt Gminy Pani Hanna Brejwo.
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki za 2008 rok –
przedstawia Przewodnicząca Komisji Pani Janina Jakowska.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy
Pszczółki za 2008 rok – przedstawia Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof
Sądej.
13. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i
Sportu Rady Gminy Pszczółki za 2008 rok – przedstawia Przewodnicząca Komisji Pani
Helena Grzesiuk.
14. Plan Pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki na 2009 rok
– przedstawia Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Sądej.
15. Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy
Pszczółki na 2009 rok – przedstawia Przewodnicząca Komisji Pani Helena Grzesiuk.
16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki odpadami w Gminie
Pszczółki.
17. Raport z wykonania gminnego programu ochrony środowiska za okres 2007 - 2008
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad sesji.
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Ad. 1 d) przyjęcie protokołów XXIII i XXIV sesji:
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka stwierdziła, że protokoły XXIII i XXIV sesji Rady
Gminy były wyłożone do wglądu i radni nie wnieśli żadnych poprawek.
Protokół Nr XXIII/08 i Protokół Nr XXIV/09 zostały zatwierdzone przy braku sprzeciwu.
Ad. 1 e) interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania sołtysów:
nie było.
Ad. 2
Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2008 rok:
Wójt Gminy Hanna Brejwo przedstawiła wykonanie budżetu Gminy Pszczółki za 2008 rok za
pomocą rzutnika multimedialnego. Pani Wójt zaprezentowała realizację budżetu za ubiegły rok,
m.in. dochody gminy, wydatki. Pokazała wybudowane i wyremontowane drogi. Pokazała
inwestycje wykonane w ubiegłym roku, wydarzenia kulturalne i inne.
Ad. 3
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Pszczółki za 2008 rok odczytała Skarbnik Gminy p. Jolanta Żbikowska.
Ad. 4
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Janina Jakowska odczytała Opinię Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Pszczółki o wykonaniu budżetu Gminy Pszczółki za 2008 rok.
Ad 5
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Janina Jakowska odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej w
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pszczółki z tytułu wykonania budżetu za 2008
rok.
Ad. 6
Skarbnik Gminy p. Jolanta Żbikowska odczytała Uchwałę Nr 044/g260/AIII/09 z dnia
7 kwietnia 2009 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dot.
opinii na temat wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki o udzielenie absolutorium
Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.
Ad. 7
Przewodnicząca Rady Gminy p. Jolanta Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki za 2008 rok.
Obecnych 15 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy – 15 radnych.
Zapytała radnych, kto jest za udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy za 2008 rok?
Wynik głosowania: za – 15 głosów, przeciw – nie było, wstrzymujących się – nie było
Uchwała Nr XXV/231/09 została podjęta.
Przewodnicząca RG J. Przyłucka podziękowała Pani Wójt za pracę na rzecz Gminy a
Wiceprzewodniczący R. Klamann i Z. Łysik ofiarowali Pani Wójt piękny bukiet kwiatów.
Wójt Gminy H. Brejwo podziękowała za piękne kwiaty i za udzielone absolutorium.
Ad. 8
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Pani Beata
Nowakowska – Kierownik GOPS. Zaprezentowała działalność Ośrodka również za pomocą
rzutnika multimedialnego.
Ad 9
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pszczółki w
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2008 roku przedstawiła
multimedialnego

Kierownik GOPS Pani Beata Nowakowska za pomoca rzutnika

Przew RG J. Przyłucka zapytała ile osób korzysta z pomocy GOPS, czy jest tendencja wzrostowa?
P. B. Nowakowska – jest na tym samym poziomie. Zwiększony jest wkład pracy socjalnej.
Przew. RG J. Przyłucka – osoby które skorzystały z kursów, czy to przekłada się na pozyskanie
pracy?
P. B. Nowakowska – tak, 3 osoby znalazły zatrudnienie, zaktywizowały się, szukają pracy, „wyszły
z domu”.
Radny R. Klamann – 222 rodziny. Ile osób korzysta z pomocy?
P. B. Nowakowska – średnio 3-4 osoby na rodzinę. Nie odbiegamy od średniej krajowej.
Sołtys P. Nowomiejski -czy rodziny wielodzietne korzystają z pomocy?
P. B Nowakowska - tak
Ad. 10
a) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok Gminnej
Biblioteki Publicznej w Pszczółkach przedstawiła dyrektor p. Bogumiła Tuźnik.
Szczegółowo omówiła działalność Gminnej Biblioteki Publicznej. Podziękowała za otrzymaną
dotację.
Radna H. Grzesiuk podziękowała pani Dyrektor za współpracę z miejscowymi placówkami, za
ogromny wkład pracy dla dzieci i dorosłych. Cchcielibyśmy, aby zmienił się lokal biblioteki. Sami
zauważamy, że przydałby się podjazd dla niepełnosprawnych.
Innych głosów nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Jolanta Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Obecnych 14 radnych. Radny B. Misiak opuścił salę.
Wynik głosowania: za - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXV/232/09 została podjęta.
b) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2009 rok – przedstawiła
Skarbnik Gminy p. Jolanta Żbikowska. Omówiła na czym polegają zmiany w budżecie.
Wójt Gminy H. Brejwo zwróciła uwagę, że:
- wprowadzamy 5 tys. zł na policję celem zakupu paliwa, aby zwiększyć bezpieczeństwo na
drogach. Zapytała radnych, czy wyrażają zgodę?
– zwiększamy środki na delegacje dla Urzędu Gminy. Zwiększenie wynika z potrzeby
pokrycia kosztów dojazdu na szkolenie organizowane przez Akademię Kształcenia
Zawodowego w Sopocie dla pracowników Urzędu Gminy. Są to szkolenia bezpłatne, ale
naszym kosztem jest pokrycie delegacji. Nie ma możliwości aby wysyłać pracowników na
inne szkolenia. Pracownicy są podzieleni na grupy 5 osobowe.
– Wprowadzamy dotację na Kościół w Różynach na ochronę zabytków. Kościół otryzmał już
dofinansowanie na renowację następnego ołtarza. To zadanie liczy 54 tys. zł., z czego 26
tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego i 10 tys. zł od konserwatora zabytków.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Jolanta Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Obecnych 15 radnych
Wynik głosowania: za 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXV/233/09 została podjęta.
c) Projekt uchwały w sprawie ustalenia „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” - omówiła Pani Katarzyna Walińska. Wyjaśniła, że 22 stycznia weszły
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nowe przepisy. Projekt tej uchwały zmienia uchwałę z grudnia. Wpłynęło pismo od Wojewody
Pomorskiego, aby Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę. Regulamin został uzgodniony ze
zwiazkami zawodowymi. Zmiany są kosmetyczne.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Jolanta Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Wynik głosowania: za 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXV/234/09 została podjęta.
d) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Pszczółki na 2009 rok - przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Janina Jakowska.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Jolanta Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Wynik głosowania: za 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXV/235/09 została podjęta.
e) Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej
niezabudowanych działek nr 866/1, 866/2 i 866/3 położonych w miejscowości Pszczółki z
przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej –
przedstawiła Wójt Gminy Pani Hanna Brejwo. Dodała, ze działki te znajdują się na terenie MTM
Brukbet. Wystapili o sprzedaż. Możemy oddać w użytkowanie wieczyste, nie możemy teraz
sprzedać. Należy wyczyścić ten temat.
Przew. RG J. Przyłucka – nie ma w planie przekształcenia własności?
Wójt Gminy H. Brejwo – najpierw użytkowanie wieczyste, potem może być sprzedaż.
Innych głosów nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Jolanta Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Wynik głosowania: za 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXV/236/09 została podjęta.
f) Projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Pszczółki działki nr 405/39 w Pszczółkach z
przeznaczeniem na poszerzenie ul. Olchowej – przedstawiła Wójt Gminy Pani Hanna Brejwo.
Przew. RG J. Przyłucka zapytała, czy będzie to drogo nkosztować?
Wójt Gminy H. Brejwo – nie wie jeszcze, trwaja rozmowy. Jest 4-5 właścicieli, dwóch już się
zgadza. Jeżeli nie przekażą to będą mieszkańcy sami drogę remontować.
Innych pytań nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Jolanta Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Wynik głosowania: za 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXV/237/09 została podjęta.
g) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego
własność Gminy Pszczółki znajdującego się przy ul. Fabrycznej 6/4 w Pszczółkach na rzecz
głównego najemcy Pani Katarzyny Kwasek – przedstawiła Wójt Gminy Pani Hanna Brejwo.
Dodała, że w takiej sprawie jest jeszcze więcej projektów uchwał. Jest obowiązująca uchwała o
bonifikatach, zgodnie z która możemy zastosować bonifikatę do tych lokali mieszkalnych.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Jolanta Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Wynik głosowania: za 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXV/238/09 została podjęta.
h) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego
własność Gminy Pszczółki znajdującego się przy ul. Żuławskiej 6/3 w Skowarczu na rzecz
głównego najemcy Pani Marty Tyburskiej – przedstawiła Wójt Gminy Pani Hanna Brejwo.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Jolanta Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Wynik głosowania: za 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
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Uchwała Nr XXV/239/09 została podjęta.
i) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego
własność Gminy Pszczółki znajdującego się przy ul. Żuławskiej 6/6 w Skowarczu na rzecz
głównego najemcy Pani Krystyny Krasińskiej – przedstawiła Wójt Gminy Pani Hanna Brejwo.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Jolanta Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Wynik głosowania: za 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXV/240/09 została podjęta.
j) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego
własność Gminy Pszczółki znajdującego się przy ul. Kościelnej 8/2 w Pszczółkach na rzecz
głównego najemcy Pani Haliny Piskorskiej – przedstawiła Wójt Gminy Pani Hanna Brejwo.
Przew. RG J. Przyłucka – tam jest więcej najemców.
Wójt Gminy H. Brejwo – wpłynęło drugie podanie. Pozyskamy mieszkania po dwóch najemcach,
którzy się wyprowadzają.
Innych pytań nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Jolanta Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Wynik głosowania: za 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXV/241/09 została podjęta.
k) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Pszczółki do realizacji I
etapu zadania z zakresu właściwości Powiatu Gdańskiego pod nazwą: „Przebudowa chodnika
wzdłuż drogi powiatowej Nr 2210 G, ul. Pomorska – od ronda w kierunku drogi krajowej nr 1, o
długości 550 mb, w msc. Pszczółki” i udzielenie przez Gminę Pszczółki pomocy rzeczowej
Powiatowi Gdańskiemu – przedstawiła Wójt Gminy Pani Hanna Brejwo.
Dodała, że Starostwo Powiatowe prosi o podjęcie takiej uchwały z tytułem takim jak oni chcą.
Radny R. Klamann – są to drogi powiatowe.Czy coś się zmieni, aby nasza gmina nie remontowała
dróg powiatowych?
Wójt Gminy H. Brejwo – tak zmieni się. Wtedy nie będą remontować dróg i chodników na terenie
naszej gminy.
Przew. RG J. Przyłucka – chodniki leżą przy drodze powiatowej i może należy powiadomić
Wojewodę.
Wójt Gminy H. Brejwo – ustawa o samorządzie gminnym dopuszcza finansowanie i współpracę z
innymi gminami i powiatem.
Radny R. Klamann – już ul. Pomorską finansowaliśmy powiatowi.
Wójt Gminy H. Brejwo – jak budowaliśmy kanalizację podobno był warunek, że zrobimy ul.
Pomorską.
Innych pytań nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Jolanta Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Wynik głosowania: za 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXV/242/09 została podjęta.
l) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w
Różynach dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków –
przedstawiła Wójt Gminy Pani Hanna Brejwo.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Jolanta Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Wynik głosowania: za 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXV/243/09 została podjęta.
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki za 2008 rok –
przedstawiła Przewodnicząca Komisji Pani Janina Jakowska.
Pytań nie było.
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12. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy
Pszczółki za 2008 rok – przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof
Sądej.
Pytań nie było
13. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i
Sportu Rady Gminy Pszczółki za 2008 rok – przedstawiła Przewodnicząca Komisji Pani
Helena Grzesiuk.
Pytań nie było.
14. Plan Pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki na 2009 rok –
przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Sądej.
Przew. RG J. Przyłucka – jesteśmy w kwietniu. Czy są zadania zrealizowane do kwietnia?
Przew. Komisji K. Sądej – z kwietnia zostało do zrealizowania „Analiza działań proekologicznych
na terenie gminy Pszczółki”. Ten temat będzie omówiony wspólnie z Komisja Oświaty.
Innych pytań nie było.
15. Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy
Pszczółki na 2009 rok – przedstawiła Przewodnicząca Komisji Pani Helena Grzesiuk.
Dodała, że “Analizę działań proekologicznych” zrealizujemy w najbliższym czasie.
16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki odpadami w Gminie
Pszczółki.
Przew. RG J. Przyłucka poinformowała, że Gminny Plan Gospodarki Odpadami jest dostępny w
Kancelarii Rady Gminy. Pracownik Urzędu jest na szkoleniu ale udzieli wszelkich informacji w
najbliższym terminie jeżeli będzie taka potrzeba. Dotyczy to również Raportu z wykonania
gminnego programu ochrony środkowiska za okres 2007-2008.
17. Raport z wykonania gminnego programu ochrony środowiska za okres 2007 - 2008
Ad. 18
Wolne wnioski i informacje:
1) Przew. RG J. Przyłucka przypomniała radnym o złożeniu oświadczeń majątkowych za 2008
rok. Termin upływa 30 kwietnia. Poprosiła o bardzo staranne ich wypełnienie. Przez Urząd
Skarbowy są bardzo starannie analizowane.
2) Wójt Gminy H. Brejwo poinformowała zebranych, że będą zmiany organizacyjne w
Urzędzie. Dotyczyć to będzie również Państwa. Powstanie Referat Organizacyjny, który
podlegać bedzie Kierownikowi p. Henryce Głogowskiej. Osobą odpowiedzialną za
Kancelarię Rady Gminy będzie p. Dorota Gromadzka.
3) Wójt Gminy H. Brejwo poinformowała, że radni i sołtysi otrzymali pismo dotyczące
programu „Działaj Lokalnie VI 2009”. Poprosiła o zainteresowanie się konkursem. Robocze
spotkanie odbędzie się w dniu 12 maja 2009 r. Jeżeli Państwo nie znajdziecie aktywnych
osób to będzie trudno. Jeżeli wejdzie w życie fundusz sołecki to oczekuje pomocy.
Radna J. Jakowska – czy mogą przyjść inne osoby?
Wójt Gminy H. Brejwo – tak, jeżeli chcą zrobić coś dla społeczności. Prawo które weszło jest
kosztotwórcze dla gminy. Chodzi o działalność gospodarczą. Do tej pory interesanci wnosili opłaty
teraz wszystko za darmo. Do tej pory pracownik był na ½ etatu w tej chwili musimy go rozszerzyć
na ¾ . Jest bardzo dużo czynności, trzeba zarejestrować, skserować, zawieść do Urzędu
Skarbowego w Pruszczu Gd, Urzędu Statystycznego na Danusi i ZUS. Wydajemy delegacje albo
wysyłamy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Na przykład jest 10 wniosków, każdą w
8

oddzielnej kopercie i jeszcze musi być zwrotka. Dodano zadania dla gminy a nie ma środków na ten
cel.
4) Wójt Gminy H. Brejwo poinformowała, że w trzech miejscowościach zbierano odpady
elektryczne: w Kolniku było bardzo duże zainteresowanie, w Ostrowite zero a w
Rębielczu - „jak cię mogę”. Widocznie tyle było potrzeb.Pytano dlaczego Żelisławki
mają zanieść do Rębielcza odpady. Proszę informować, że w każdej miejscowości
będzie zbiórka. W dniu 4 maja odbędzie się kolejna zbiórka. W Pszczółkach określimy
4- 5 punktów. Konkretne miejsce ustalimy z sołtysami. Poprosimy księży o
poinformowanie mieszkańców.
Sołtys P. Nowomiejski nie zgodził się ze stwierdzeniem p. Wójt, że w Rębielczu była zbiórka “jak
cię mogę” . Takie widocznie było zapotrzebowanie.
5) Wójt Gminy H. Brejwo przypomniała, że radni wyrazili zgodę na to, że biblioteka
będzie beneficjentem w ubieganiu sie o środki. Obecnie beneficjentem może być
gmina. Max uzyskania środków to kwota 500 tyś. zł. Możemy ubiegać się o środki
do 75%. W RPO punktowane jest doświadczenie. Gmina może startować w tym
programie i być może zmienimy uchwałę. Potrzebna będzie uchwała na gminę.
Przew. RG J. Przyłucka zapytała, czy ta informacja o zbiórce odpadów będzie gdzieś
opublikowana?
Wójt Gminy H. Brejwo – tak w internecie i na tablicy ogloszeń.
6) Przew. RG J. Przyłucka zgłosiła, że od ul. Gdańskiej w kierunku Ośrodka
Zdrowia na ul. Sportowej jest bardzo duże natężenie ruchu. Kierowcy nie
zważają na prędkość. Jest niebezpiecznie. Jest tam brudno. Może należy trafić do
mieszkańców, aby coś wymyślili. Gmina może wysłać pracownika, ale co to da
gdy jeden sprząta a inni śmiecą. Wyprowadzają psy.
7) Radny Z. Łysik - poruszył problem zaśmicania. Śmieci leżą w kierunku Ulkowa,
Rębielcza, zaśmiecony jest rów przy posesji p. Grzesiuk. Zapytał jak często są
sprawdzane umowy?
Wójt Gminy H. Brejwo – 5-7 wezwań. Sprawdzamy z ewidencją i prosimy mieszkańców o
pokazanie dowodów zapłaty za śmieci. Nasi pracownicy grzebali w śmieciach i pozyskaliśmy
informację z zamówienia pizzy. Wysyłamy tam policję.
Przew. RG J. Przyłucka – trzeba znależć jakieś rozwiązanie.
Wójt Gminy H. Brejwo – mieszkańcy nie wpuszczają na posesję i informacja idzie na policję. Są
sytuacje, że mieszkańcy zdejmują azbest. Prosimy aby mieszkaniec go przykrył, przetrzymał a
damy dofinansowanie, damy firmę i aby poczekał. Okazało się, że znaleźliśmy azbest na działce
sąsiada.
Radny K. Sądej poprosił p. Wójt aby rozpoznała możliwosci prawne i organizacyjne aby Urząd
Gminy zbierał śmieci a od mieszkańców pobierał za to opłaty. Każdy mieszkaniec wpłacałby
określoną kwotę a wywoziła gmina.
Wójt Gminy H. Brejwo – gmina może przeprowadzić referendum, czy mieszkańcy wyrażają zgodę
aby w podatku od nieruchomości umieścić stawkę za wywóz śmieci. Jest niebezpieczeństwo, że
bedą rosły zadłużenia.
Radna J. Jakowska - w miastach płacą od ilosci osób lub od normy.
Wójt Gminy H. Brejwo – gmina jest na końcu w płatnościach.
Radna H. Grzesiuk – w rowie przy posesji radnej przybywa butelek. Systematycznie sprząta, a
organizatorzy rozrywek chętnie wypijają alkohol przy ul. Topolowej, Rataja czy Lipowej a butelki
wyrzucają do rowu. Należałoby zmobilizować policję, aby nie karać lecz niech sprzatają teren,
wyciągają butelki z rowu.
Przew. RG J. Przyłucka – z zadań Policji mają być zdjęte zdania porządkowe to bardziej zadania
straży gminnej. Nakaz sprzatania to są działania pozaprawne. Nie ma takich czasów aby kogoś
zmusić.
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Radna H. Grzesiuk – są właściciele posesji którzy sprzątają.
Przew. RG J. Przyłucka - „na Lipowej te małpki to nie ja”.
Radny B. Misiak – zginął kiosk, trzeba na tym miejscu zrobić parking.
Wójt Gminy H. Brejwo – wczoraj właściciel zabrał kiosk. Nie widziała tego placu. Poprosiła o taką
szansę.
Sołtys P. Nowomiejski poruszył problem „dzwięków”. Co z tymi dźwiękami?
Wójt Gminy H. Brejwo – p. Anna Tomczak jest na urlopie macierzyńskim. Jej obowiązki przejął
inny pan. Zrobi rozeznanie i da znać.
Radny R. Klamann – p. Śpiewakowski rozbudowuje delikatesy po granicy działki. Wszystkie
dostawy będa od strony drogi zbiorczej.
Wójt Gminy H. Brejwo – p. Śpiewakowski zrobił miejsce parkingowe. Możliwe, że towar będzie
dostarczany od drogi zbiorczej. Na pewno lepiej niż od drogi powiatowej. Sprawę sprawdzi.
Sołtys M. Brzeska – poinformowała, że firma składa gruz na terenie firmy Nobas, blisko wody.
Jest to strefa ochronna – wieża ciśnień.
Wójt Gminy H. Brejwo – tam nie ma strefy ochronnej. To teren prywatny p. Starosika. Pozwolił,
aby firma tam składowała wysiewkę. Pytała p. Starosika, jest to odpad i powinien mieć pozwolenie.
Sołtys P. Nowomiejski – zgłosił, że przeglądając świetlicę wiejską można łapać ryby. Przecieka
dach. Zapytał czy będzie się coś robić?
Wójt Gminy H. Brejwo – nic. Brakuje nam aktywnych ludzi. Nie ma życia, nic się nie dzieje.
Oczywiście, że nie pozwolimy aby dach ciekł. Wyremontujemy, ale chodzi o to aby świetlica żyła
tak jak w innych miejscowościach.
Sołtys P. Nowomiejski – na rzutniku widział Rębielcz tylko na jednej planszy. U nas nic się nie
robi. Młodzież bardzo jest zainteresowana i chętna do pomocy.
Przew. RG J. Przyłucka - po spotkaniu z młodzieżą mieli określone warunki aby coś zrobili. Do
dziś się nie zjawili. Pani Wójt dokładnie wyjaśniła co mają zrobić. Krok po kroku. Nie może być
tak, że p. Wójt załatwia opiekuna.
Sołtys P. Nowomiejski – co młodzież miała zrobić?
Radny K. Sądej – ktoś musi za ta salę odpowiadać.
Sołtys P. Nowomiejski – jest osoba odpowiedzialna za salę.
Wójt Gminy H. Brejwo – pan zarządza salą, pan ma klucze. Jakie są pomysły na salę, jak ją
zagospodarować. Inni sołtysi mają pomysły. Nie może być dyskoteka jeżeli Urząd o niej nic nie
wie. Przyjechała policja i trzeba było się tłumaczyć. Wójt odpowiada swoją głową. Posiadacie
państwo klucze do świetlic ale muszą być twarde zasady.
Sołtys P. Nowomiejski – odpowiadał młodzieży, że jeżeli p. Wójt się zdadza to da klucz od
świetlicy.
Wójt Gminy H. Brejwo – chce wiedzieć co się dzieje w świetlicy, kto odpowiada. Nie może być
tak, że daje się klucz i róbcie co chcecie. Nie może być takiej sytuacji, że nikt nic nie wie. Trzeba
też sprzatać salę.
Sołtys P. Nowomiejski – nie da sobie powiedzieć, że było brudno.
Wójt Gminy H. Brejwo – Wójt nie ma nic do pozwolenia. Blokujemy tylko terminy na wesela. Nie
może być tam alkoholu. Chodzi o wiedzę. Co będzie się robić w świetlicy to inicjatywa
mieszkańców, rad sołeckich. Wójt nie ma nic do tego.
Innych pytań nie było.
Ad. 19
Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka podziękowała za udział w XXV sesji Rady Gminy.
Zamknęła obrady XXV sesji słowami: ”Zamykam obrady XXV sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesję zakończono o godz. 1915.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
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