PROTOKÓŁ Nr XXVIII/09
XXVIII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 28 sierpnia 2009 r.,
w sali narad Urzędu Gminy w Pszczółkach.
XXVIII sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 13oo w sali narad
Urzędu Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczyła p.Jolanta Przyłucka - Przewodnicząca Rady Gminy przy udziale Wiceprzewodniczących - p.Zygmunta Łysika i p.Romana
Klamanna.
Protokołowała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady
Gminy.
Radni otrzymali projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem w terminie przewidzianym prawem.
Ad. 1 Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji
XXVIII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami:
„Otwieram XXVIII sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała radnych, Wójta Gminy,
Skarbnika, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.
b) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła obecność
13 radnych - 2 radnych nieobecnych usprawiedliwionych, tym samym sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał. Lista obecności w załączeniu.
W sesji uczestniczyło także 6 sołtysów (3 nieobecnych). Lista obecności w załączeniu.
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Pani Hannie Brejwo - Wójtowi Gminy. Pani
Wójt wręczyła Pani Grażynie Tałałaj - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Żelisławkach,
powierzenie stanowiska dyrektora tej placówki na kolejnych pięć lat szkolnych, tj. od
1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2014 r. Wyjaśniła, że ustawa o systemie oświaty
przewiduje taką możliwość, bez przeprowadzania procedury konkursu, w sytuacji uzyskania
pozytywnej opinii organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego oraz zgody
Kuratora Oświaty.
c) przedstawienie porządku obrad
1.

2.
3.
4.

Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka przedstawiła porządek obrad sesji:
Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie kworum,
c) przedstawienie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołu XXVII sesji,
e) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
f) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczółki za I półrocze 2009 r.
- referuje J.Żbikowska - Skarbnik Gminy,
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pszczółkach za I półrocze 2009 r. - referuje p.B.Tuźnik - Dyrektor GBP,
Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2009 rok - referuje p.J.Żbikowska Skarbnik Gminy,
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2) w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej na realizację projektu pn. „Przebudowa stadionu Sportowego
w Pszczółkach” - referuje p.H.Brejwo - Wójt Gminy,
3) w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” prawidłowej realizacji umowy
o dofinansowanie operacji pn. „Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy
w Żelisławkach” - referuje p.H.Brejwo,
4) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego “PSZCZÓŁKA
MAJA” w Pszczółkach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki referuje p.G.Miłkowska - Dyrektor Przedszkola,
5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Skowarcz - referuje p.A.Gołkowska - Zastępca
Wójta Gminy,
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru fragmentów wsi Kolnik, Rębielcz, Pszczółki,
Skowarcz, Różyny, Ulkowy, Kleszczewko w gminie Pszczółki dla przebiegu gazociągu
wysokiego ciśnienia DN 500 Prob 8,4 Mpa Włocławek - Gdynia wraz ze strefą
ochronną i urządzeniami towarzyszącymi - fragmentu przebiegającego przez teren
gminy Pszczółki w województwie pomorskim - referuje p.A.Gołkowska,
7) w sprawie zamiany działek nr 231/13 i 231/15 na działki 231/17 i 231/19 położone
w miejscowości Pszczółki - referuje p.A.Gołkowska,
8) w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (droga prywatna stanowiąca działkę
nr 33/17) - referuje p.A.Gołkowska,
5. Informacja Wójta Gminy o jego pracach w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Gminy.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są propozycje zmiany zaprezentowanego porządku obrad. Ponieważ propozycji nie zgłoszono, zarządziła głosowanie nad jego
przyjęciem. Za - 13 radnych, przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został
przyjęty jednogłośnie.
d) przyjęcie protokołu XXVII sesji
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka stwierdziła, że protokół XXVII sesji Rady
Gminy był wyłożony do wglądu i radni nie wnieśli do niego żadnych poprawek.
Protokół Nr XXVII/09 został zatwierdzony przy braku sprzeciwu.
e) interpelacje radnych i zapytania sołtysów
Pan Sławomir Piskorz - Sołtys Sołectwa Różyny zgłosił następujące sprawy:
1) zwrócił uwagę na godziny sesji Rady Gminy w okresie wakacyjnym. Z wyrzutem
stwierdził, że godzina 13:00 to szczyt pracy rolników. Poprosił, aby takie godziny utrzymać
w okresie jesienno-zimowym.
2. zapytał, czy w związku ze zbliżąjącymi się dożynkami, sołectwa otrzymają dodatkowo
środki finansowe na wyposażenie namiotów, które mają wystawić?
3. zapytał, dlaczego ze środków funduszu sołeckiego mają być przeprowadzane remonty
dróg, budowa chodników, oświetlenie. Czy nie są to zadania gminy?
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4. dlaczego w momencie realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w Różynach pojawił się
temat opłaty adiacenckiej. Mieszkańcy nieodpłatnie udostępniają swój teren dla ułożenia
rur kanalizacyjnych, natomiast później zostaną jeszcze obciążeni opłatą adiacencką. Tego
problemu nie mieli mieszkańcy Pszczółek, ponieważ w ogóle nie płacili.
Pani Wiesława Zbroszczyk - Sołtys Sołectwa Pszczółki poinformowała, że na odcinku
między przejazdem kolejowym a nowym cmentarzem, w chodniku miejscami jest
zapadnięta kostka brukowa.
f) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
W odpowiedzi na interpelacje i zapytania, Pani Wójt wyjaśniła:
1) stwierdziła, że wszystkie sesje powinny odbywać się w godzinach pracy Urzędy Gminy,
ponieważ uczestniczy w nich zarówno Wójt Gminy, jak i pracownicy. Dzisiejsza sesja
odbywa się o tej porze, ponieważ istnieje konieczność podjęcia uchwały dotyczącej
upoważnienia Wójta do podpisania weksla „in blanco”, w celu realizacji umowy na
dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy w Żelisławkach. Natomiast w godzinach
popołudniowych wykonywane są w terenie prace przygotowawcze do uroczystości
dożynkowej.
2) w kwestii namiotów sołeckich - nie ma obowiązku, ale jest serdeczna prośba o ich
ustawienie, ponieważ to piękna tradycja. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, w której
propaguje się taki zwyczaj. To promocja gminy oraz integracja mieszkańców. Stwierdziła,
że jeśli sołectwo nie zdecyduje się na ustawienie namiotu, to bardzo prosi o wzięcia
udziału w uroczystości, którą poprzedzi uroczysta Msza Święta Dziękczynna.
3) Fundusz Sołecki to część budżetu gminy, który może być przeznaczony wyłącznie na
realizację zadań własnych gminy i służyć poprawie życia mieszkańców. Decyzja na co ma
być przeznaczone w danym sołectwie należy do zebrania wiejskiego. To mieszkańcy
wiedzą najlepiej co jest dla nich priorytetem. Nadmieniła, że wiele zadań realizujemy bez
naruszania naszego budżetu i być może uda się zrobić coś w ten sposób w Różynach.
4) temat opłaty adiacenckiej był bardzo dokładnie omówiony i wyjaśniony. Zapis w umowie
przyłączeniowej, mówiący o opłacie adiacenckiej, jest ukłonem w kierunku mieszkańców.
Nie jest przedmiotem umowy, ale chcemy, aby mieszkańcy mieli wiedzę, że będzie
konieczność jej uiszczenia. Podczas zebrania w Różynach został odczytany protokół
Regionalnej Izby Obrachunkowej, mówiący o obowiązku naliczenia opłaty adiacenckiej.
Budowa kanalizacji sanitarnej daje przede wszystkim efekt ekologiczny, dlatego tak
bardzo zależy nam na postępie prac. Kanalizację w Różynach budujemy od ubiegłego
roku i były organizowane w tej sprawie spotkania z mieszkańcami. Na terenie tego
sołectwa jest sześć przepompowni i jeśli ktoś nie udostępni nam terenu, to skutek jest taki,
że nie może być podłączone całe osiedle. Zgoda na wejście w teren i ułożenie rur nie jest
podstawą do odstąpienia od opłaty adiaceckiej.
Pan S.Piskorz stwierdził, że podpisując zgodę na wejście w teren nikt nie informował
o obowiązku uiszczenia opłaty adiacenckiej. Spotkania dotyczące budowy kanalizacji
sanitarnej nie wyjaśniły mieszkańcom tej kwestii.
Pani Wójt odpowiedziała, że zasady wyceny nieruchomości i naliczenia opłaty adiacenckiej były bardzo dokładnie omawiane, zarówno podczas spotkań w Różynach, jak i na
sesji Rady Gminy. Dodała, że sołtys jest organem pomocniczym Wójta i jeśli ktoś
z mieszkańców nie zrozumiał tych zagadnień, to jego obowiązkiem jest ich wyjaśnienie.
Bez operatu, sporządzonego przez rzeczoznawcę, nie da się określić wysokości opłaty.
Radny R.Klamann dodał, że budowę kanalizacji sanitarnej musimy traktować w kategorii
sukcesu, a nie kary. Z pewnością jest wiele uciążliwości i niedogodności podczas jej
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realizacji, ale efektem jest wygoda mieszkańców i ochrona środowiska.
W związku z przybyciem Pani Anny Sądej - Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Skowarczu, Wójt Gminy wręczyła powierzenie stanowiska dyrektora tej placówki na
kolejnych pięć lat szkolnych, tj. od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2014 r. Wyjaśniła, że
p.Sądej również otrzymała pozytywną opinię organu prowadzącego i organu nadzoru
pedagogicznego oraz zgodę Pomorskiego Kuratora Oświaty, na powierzenie stanowiska,
bez przeprowadzania procedury konkursu.
Ad.2 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczółki za I półrocze
2009 r.
Pani J.Żbikowska - Skarbnik Gminy w skrócie omówiła informację o przebiegu budżetu
Gminy, ponieważ szczegółowo została ona zreferowana na wspólnym posiedzeniu Komisji
Rady Gminy Pszczółki w dniu 25 sierpnia 2009 r.
Pani Wójt poprosiła, aby radni zwrócili uwagę na wpływy w Urzędów Skarbowych, które
bardzo zmalały w stosunku do ubiegłego roku. Jest to efekt panującego w naszym kraju
kryzysu - zmiejszyły się wpływy w PIT i CIT.
Pytań do przekazanej informacji nie było. Została ona przyjęta przez radnych.
Ad.3 Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pszczółkach za I półrocze 2009 r. zreferowała p.J.Żbikowska - Skarbnik Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy dodała, że Informacja była dołączona do materiałów jakie
otrzymali radni, w związku z czym mogli szczegółowo zapoznać się z jej treścią.
Pytań nie było.
Ad.4 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2009 rok.
Pani Wójt poinformowała, że gmina otrzymała promesę na środki przeznaczone na przebudowę dróg gminnych, które łączą się z drogami krajowymi. W związku z tym tuż przed
sesją, radnym został przekazany nowy projekt uchwały budżetowej, uwzględniający te
środki. Przebudową zamierzamy objąć ulice: M.Rataja, Topolą, Łąkową i Klonową w
Pszczółkach. Poprosiła o opinię, czy wchodzimy w to zadanie, ponieważ dostaliśmy
promesę na ok. 2 mln zł, a całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 4 mln zł.
Następnie p.J.Żbikowaka - Skarbnik Gminy, omówiła projekt uchwały. Szczegółowo
przedstawiła poszczególne załączniki. Wyjaśniła, że podjęcie uchwały wynika przede
wszystkim z konieczności zabezpieczenia środków na zakup i montaż pomp w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach, remonty dróg i wyceny nieruchomości w celu wydania
decyzji dotyczących opłat planistycznych i adiacenckich, a także na przebudowę stadionu
sportowego w Pszczółkach.
Radny Z.Łysik stwierdził, że wszelkie manewry w budżecie gminnym robione są bardzo
sprawnie i „po mistrzowsku”.
Ponieważ pytań do projektu uchwały nie było, Przewodnicząca Rady Gminy
J.Przyłucka zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych. Ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXVIII/259/09 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej na realizację projektu pn. „Przebudowa stadionu sportowego w
Pszczółkach”.
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Wójt Gminy wyjaśniła, że inwestycja dotycząca przebudowy stadionu sportowego
w Pszczółkach znalazła się w Wojewódzkim Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej. W związku z tym uzyskaliśmy możliwość ubiegania się o środki finansowe na ten cel
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w kwocie 600.000 zł. Zabezpieczeniem roszczeń
dotyczących zwrotu tych środków jest weksel „in blanco” i deklaracja do weksla, na które
konieczna jest zgoda Rady Gminy.
Ponieważ pytań do projektu uchwały nie było, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXVIII/260/09 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” prawidłowej realizacji umowy
o dofinansowanie operacji pn. „Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy
w Żelisławkach”.
Wójt Gminy wyjaśniła, że na świetlicę w Żelisławkach otrzymaliśmy dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 200720013 i wymagane jest zabezpieczenie realizacji umowy o dofinansowanie.
Ponieważ pytań do projektu uchwały nie było, Przewodnicząca Rady Gminy
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 12 radnych (1 radny chwilowo nieobecny).
Ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXVIII/261/09 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego “PSZCZÓŁKA MAJA”
w Pszczółkach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki.
Pani G.Miłkowska - Dyrektor Przedszkola, wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o systemie
oświaty, opłaty za świadczenia przedszkola przekraczające podstawy programowe ustala
rada gminy. W przygotowanym projekcie, w § 4 - została podwyższona odpłatność z tytułu
ponoszonych przez przedszkole kosztów posiłków i zajęć opiekuńczo-wychowawczych
oraz dydaktycznych, prowadzonych w czasie przekraczającym minimum programowe,
z 20% na 24% minimalnego wynagrodzenia.
Pani Wójt dodała, że zmiana ta wynika z realnych kosztów ponoszonych przez
przedszkole. Uwzględniając sytuację rodzin, które nie są w stanie podźwignąć tego
ciężaru, w § 5 znalazł się zapis o możliwości obniżenia, w uzasadnionych przypadkach,
odpłatności za korzystanie dziecka z przedszkola. Nie wiemy, czy jest to kompetecja rady
gminy, ale po konsultacji z radcą prawnym, zamieściliśmy taki zapis.
Pani Miłkowska przedstawiła kalkulację kosztów. Stwierdziła, że szczegóły odpłatności
zostaną zawarte w opracowanym, na podstawie niniejszej uchwały, REGULAMINIE
odpłatności za przedszkole. Znajdzie się tam zapis mówiący o stosowania odpisów za
nieobecność dziecka w przedszkolu.
Ponieważ pytań do projektu uchwały nie było, Przewodnicząca Rady Gminy
J.Przyłucka zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych. Ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXVIII/262/09 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Skowarcz.
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Pani A.Gołkowska - Zastępca Wójta Gminy, wyjaśniła, że plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Skowarcz, został opracowany w oparciu
o uchwałę podjęta w październiku 2008 r. Obejmuje on obszar 10,2 ha, przeznaczony pod
zabudowę jednorodzinną oraz usługową. Projekt planu był wyłożony do publicznego
wglądu, uzyskał wszystkie niezbędne uzgodnienia i może być zatwierdzony do realizacji.
Ponieważ pytań do projektu uchwały nie było, Przewodnicząca Rady Gminy
J.Przyłucka zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych. Ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXVIII/263/09 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru fragmentów wsi Kolnik, Rębielcz, Pszczółki,
Skowarcz, Różyny, Ulkowy, Kleszczewko w gminie Pszczółki dla przebiegu gazociągu
wysokiego ciśnienia DN 500 Prob 8,4 Mpa Włocławek - Gdynia wraz ze strefą ochronną
i urządzeniami towarzyszącymi - fragmentu przebiegającego przez teren gminy Pszczółki
w województwie pomorskim.
Pani Wójt wyjaśniła, że przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu wynika
z potrzeby rozbudowy gazociągu wysokiego ciśnienia w Kolniku. Przedsięwzięcie dotyczy
budowy dodatkowej stacji pomiarowej i zespołu przyłączeniowego, które są niezbędne do
gazyfikacji nowych obszarów w naszym województwie.
Ponieważ pytań do projektu uchwały nie było, Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXVIII/264/09 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie zamiany działek nr 231/13 i 231/15 na działki 231/17 i 231/19 położone
w miejscowości Pszczółki
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że chodzi o działki położone przy ul.Pomorskiej 37
w Pszczółkach, po przeciwnej stronie Urzędu Gminy. Ich zamiana, w granicach równoważnych - ok. 80 m2, umożliwi właścicielom sklepu rozbudowę obiektu, a mieszkańcom dojście do działki, na której planowana jest budowa Gminnej Biblioteki Publicznej.
Ponieważ pytań do projektu uchwały nie było, Przewodnicząca Rady Gminy
J.Przyłucka zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych. Ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXVIII/265/09 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (droga prywatna stanowiąca działkę nr
33/17).
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że chodzi o ulicę, której podczas ostatniej sesji nadano
nazwa: Pszczela”. Jest to droga prywatna i jej właścicielom nie podoba się uchwalona
nazwa, złożyli więc propozycję „ul.Malinowa”. Dodała, że nie ma tam zameldowanych
osób, stąd zmiana nazwy nie pociągnie za sobą żadnych skutków.
Ponieważ pytań do projektu uchwały nie było, Przewodnicząca Rady Gminy
J.Przyłucka zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 13 radnych. Ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 12 radnych, wstrzymała się - 1 osoba, głosów przeciw nie było.
Uchwała Nr XXVIII/266/09 została podjęta jednogłośnie.
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Ad.3. Informacja Wójta Gminy o jego pracach w okresie między sesjami.
Pani Wójt stwierdziła, że od ostatniej sesji Rady Gminy minął krótki okres, stąd tych
informacji nie będzie zbyt wiele:
1. została podpisana umowa na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2009/2010,
2. dokonaliśmy odbioru chodnia przy ul.Pomorskiej w Pszczółkach - po prawej stronie od
ronda do skrzyżowania z drogą krajową nr 1,
3. ogłoszony został przetarg na II etap chodnika przy ul.Pomorskiej w Pszczółkach równolegle do zrealizowanego oraz na II etap budowy ścieżki rowerowej w Żelisławkach
4. ogłoszony jest przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego „ORLIK” przy Szkole
Podstawowej w Pszczółkach.
Pani Wójt poinformowała, że uczestniczyła w spotkaniu z mieszkańcami ul.Orzeszkowej
w Pszczółkach, którzy nie zgadzają się na budowę tego boiska. Stwierdziła, że rzeczywiście nie było konsultacji, ale sprawa dotyczy remontu istniejącego obiektu, poprawy jego
jakości, zatem nie wymaga zgody mieszkańców.
Ad.4) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że pełniła stałe dyżury w Urzędzie Gminy.
Zostało wystosowane pismo do Wojewody Pomorskiego, dotyczące wyjaśnienia skargi
złożonej przez mieszkankę Kleszczewka – Panią Urszulę Ozon. Do pisma została
załączona opinia radcy prawnego.
Ad.5) Wolne wnioski i informacje
Pani Wójt zaprosiła wszystkich obecnych na uroczystość Święta Plonów i Bursztynowego
Miodu w dniu 30 sierpnia 2009 r., w parku lipowym w Pszczółkach. Uroczystość poprzedzi
Msza Święta Dzienkczynna w Kościele Njświętszego Serca Pana Jezusa w Pszczółkach,
odprawiona o godz.11:30
Ad.6) Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka podziękowała wszystkim za udział
w sesji Rady Gminy. Zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady XXVIII sesji Rady
Gminy Pszczółki”.
Sesję zakończono o godz. 14:50.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY
Jolanta Przyłucka
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