PROTOKÓŁ Nr XXXV/10
uroczystej XXXV sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 27 maja 2010 r,
w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach.
XXXV sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 17:15 w sali
gimnastycznej Publicznego Gimnazjum 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 projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie przewidzianym prawem.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie kworum,
3) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Film z pierwszych wyborów samorządowych ,
3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji
Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki do roku 2020” - referuje p.H.Brejwo,
4. Uczczenie minutą ciszy zmarłych radnych i sołtysów,
5. Wręczenie radnym i sołtysom listów gratulacyjnych i upominków w podziękowaniu za krzewienie demokracji i samorządności lokalnej.
6. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad 1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXXV sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami:
„Otwieram uroczystą XXXV sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała radnych, Wójta Gminy,
Zastępcę Wójta, Skarbnika, sołtysów oraz zaproszonych gości i pracowników Urzędu
Gminy.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła obecność
15 radnych - pełny skład, tym samym sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania
uchwał. Lista obecności w załączeniu.
W uroczystej sesji uczestniczyli także:
1. Pan Piotr Ołowski - poseł na Sejm RP,
2. przedstawiciele władz samorządowych powiatu gdańskiego,
3. sołtysi obecnej kadencji (8 osób, 1 nieobecny) oraz radni, dyrektorzy jednostek organizacyjnych i sołtysi z okresu minionego 20-lecia,
4. dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Pszczółki,
5. Księża Proboszczowie Parafii Pszczółki i Różyny,
6. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej,
7. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
8. przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej,
9. przedstawicile miejscowych firm - zgodnie z załączoną listą obecności.
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3) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka stwierdziła, że dzisiejsze posiedzenie ma
uroczysty charakter, ponieważ jest ściśle związane z obchodami 20-lecia samorządu
w naszej gminie i z tego względu ma nieco inny porządek obrad. Zapytała, czy radni
wnoszą do niego jakieś uwagi. Ponieważ żadnych nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady
zarządziła głosowanie. Za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad - 15 radnych,
przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2 Obecnym na uroczystości został pokazany film z I sesji Rady Gminy, która miała
miejsce 5 czerwca 1990 r. Jej otwarcia dokonała Pani Stefania Reglińska - wówczas
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej.
Po zakończonej prezentacji Przewodnicząca poprosiła Panią Reglińską o wystąpienie
i wraz z Panią Wójt wręczyły jej list gratulacyjny, wiązankę kwiatów oraz upominek broszkę w postaci bursztynowej pszczoły w srebrze.
Ad.3 Pani Hanna Brejwo - Wójt Gminy, przedstawiła prezentację multimedialną obrazującą inwestycje wykonane w ostatnich latach na terenie naszej Gminy, będące realizacją
Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki do 2015 roku, przyjętej uchwałą Rady Gminy w 2000 r.
Omówiła przebieg prac nad aktualizacją Strategii, a następnie przedstawiła cele strategiczne i kluczowe przedsięwzięcia na lata 2010-2020. Stwierdziła, że ustalonych zostało
5 celów, a w nich następujące zadania priorytetowe:
Cel 1. Tworzenie warunków dla rozwoju funkcji przemysłowych, usługowych i mieszkaniowych na terenie Gminy Pszczółki
PRIORYTETY:
1) Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Pszczółki,
2) Poprawa jakości dróg gminnych.
Cel 2. Dbałość o środowisko naturalne i estetyzacja terenów zielonych
PRIORYTET:
Zagospodarowanie i estetyzacja terenów gminnych, tj. skwery, centra wsi, zbiorniki
wodne, place, deptaki itp.
Cel 3. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji na terenie Gminy Pszczółki
PRIORYTETY:
1) Dokończenie przebudowy stadionu im.700-lecia Pszczółek,
2) Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 i boiska do piłki nożnej na placu
rekreacyjno-sportowym w Różynach,
3) Dokończenie budowy i promocja Cysterskiego Traktatu Rowerowego – ścieżki
rowerowej na trasie Pszczołki - Żelisławki.
Cel 4. Rozwój edukacji i kultury na terenie Gminy Pszczółki poprzez poprawę warunków
funkcjonowania placówek kulturalnych i oświatowych
PRIORYTETY:
1) Remont Szkoły Podstawowej w Pszczółkach,
2) Przebudowa budynku komunalnego na Gminną Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach.
Cel 5. Promocja tradycji pszczelarskich Gminy Pszczółki. Budowa tożsamości lokalnej.
Aktywizacja i integracja mieszkańców.
PRIORYTETY:
1) Organizacja cyklicznej imprezy odwołującej się do tradycji pszczelarskich, np.
Święto Miodu, Dzień Pszczelarza,
2) Rozwój działalności i promocja Muzeum Miodu.
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Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki do 2020 r. stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy są uwagi bądź pytania do omówionego
zagadnienia. Ponieważ żadnych nie zgłoszono, p.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 XXXV/329/10 została podjęta jednogłośnie.
Ad.4 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła wszystkich o powstanie i uczczenie minutą
ciszy zmarłych radnych i sołtysów Gminy Pszczółki, którzy pełnili te funkcje w okresie
ostatnich 20 lat.

Ad.5 Wręczenie radnym i sołtysom listów gratulacyjnych i upominków w podziękowaniu za krzewienie demokracji i samorządności lokalnej.
Pani Wójt zwróciła się do Pana Piotra Ołowskiego - posła na Sejm RP, z prośbą,
aby zechciał wraz z Przewodniczącą Rady Gminy, wręczyć przybyłym na dzisiejszą uroczystość gościom, którzy w okresie minionych 20 lat kształtowali lokalną samorządność,
listy gratulacyjne wraz ze statuetkami. Przy pięknej oprawie muzycznej szkolnego chóru,
zostały one wręczone:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

obecnym i byłym radnym Rady Gminy Pszczółki,
obecnym i byłym sołtysom Gminy Pszczółki,
obecnym i byłym dyrektorom placówek oświatowych Gminy Pszczółki,
Księżom Proboszczom Parafii Pszczółki oraz Różyny,
Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach,
obecnej i byłej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach.
Przewodnicząca Rady Gminy Pszczółki zapytała, czy ktoś z gości chciałby zabrać

głos?
Głos zabrali: p.Piotr Ołowski - poseł na Sejm, Wójtowie sąsiednich Gmin, p.Bogumiła
Tuźnik - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, p.Henryk Schulz - Prezes Zarządu Banku
Spółdzielczego w Pszczółkach oraz p.Franciszek Tomasz Silarski - pierwszy Wójt Gminy
Pszczółki.
Ad.6 Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka podziękowała wszystkim za udział w sesji
Rady Gmin i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady uroczystej XXXV sesji Rady
Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz. 20:10
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY
Jolanta Przyłucka

3

