PROTOKÓŁ Nr XXXVI/10

XXXVI sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 28 czerwca 2010 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
XXXVI sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 16:00 w sali narad
Urzędu Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczyła p.Jolanta Przyłucka - Przewodnicząca Rady Gminy przy udziale Wiceprzewodniczącego p.Zygmunta Łysika.
Protokółowała: Ewa Knut - Inspektor ds. zamówień publicznych i zarządzania programami.
Radni otrzymali projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem w terminie przewidzianym prawem.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie kworum,
3) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,
4) przyjęcie protokołów XXXIV i XXXV sesji,
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2010 rok - referuje p. J.Żbikowska Skarbnik Gminy,
2) w sprawie zmiany uchwały nr VI/45/99 Rady Gminy Pszczółki z dnia 05 marca 1999 r.
w sprawie założenia Gimnazjum - referuje p. K.Wojtaś - Podinspektor ds. oświaty i wychowania,
3) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie
powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Pszczółki
w zakresie utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów - referuje
p.M.Tomaszewska - Podinspektor ds. ochrony środowiska,
4) w sprawie niewyrażenia zgody na odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla terenu górniczego „Pszczółki II
A”, położonego na części działki oznaczonej geodezyjnie nr 792/4 w miejscowości
Pszczółki, Gmina Pszczółki - referuje p.M.Tomaszewska,
5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pszczółki dla terenu górniczego „Pszczółki II A”, położonego na
części działki oznaczonej geodezyjnie nr 792/4 w miejscowości Pszczółki, Gmina
Pszczółki - referuje p.M.Tomaszewska,
6) w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej nieruchomości położonej
w miejscowości Pszczółki - referuje p.M.Tomaszewski - Podinspektor ds. nieruchomości
i gospodarki komunalnej,
7) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pszczółki Nr XXXIII/311/10 z dnia 3 marca
2010 r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej nieruchomości położonych
w miejscowościach Pszczółki i Skowarcz - referuje p.M.Tomaszewski,
8) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (droga prywatna stanowiąca część działki
nr 154/20) - referuje p.B.Drzewiecka - Inspektor ds. geodezji,
3. Informacja Wójta Gminy o jego pracach w okresie między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych
1

w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Gminy.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad 1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXXVI sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami:
„Otwieram XXXVI sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała radnych, Wójta Gminy,
Skarbnika, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy oraz przybyłych mieszkańców.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła obecność
14 radnych - jeden nieobecny usprawiedliwiony, tym samym sesja jest prawomocna
i zdolna do podejmowania uchwał. Lista obecności w załączeniu.
W sesji uczestniczyło także 8 sołtysów - lista obecności w załączeniu.
3) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka przedstawiła porządek obrad sesji
i zapytała, czy radni wnoszą do niego jakieś uwagi. Ponieważ żadnych nie zgłoszono,
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie. Za przyjęciem zaproponowanego porządku
obrad - 14 radnych, przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołów XXXIV i XXXV sesji
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka stwierdziła, że protokoły XXXIV i XXXV
sesji Rady Gminy były wyłożone do wglądu w Kancelarii Rady Gminy i radni nie wnieśli do
nich żadnych poprawek. W związku z powyższym protokoły nr XXXIV/10 i XXXV/10
zostały zatwierdzone przy braku sprzeciwu.
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Pan Cichoń - mieszkaniec ulicy Gdańskiej w Pszczółkach, zgłosił problem zalewania jego
budynku mieszkalnego oraz sąsiedniej posesji przez wody opadowe, które spływają
z drogi krajowej nr 1. Zapytał, kto za to odpowiada?
Pani Wójt stwierdziła, że nie słyszała wcześniej o problemie zalewania posesji pana
Cichonia. Otrzymała natomiast informację, że po drugiej stronie ulicy studzienki nie
nadążają odbierać wody przy dużych opadach deszczu, w związku z czym został
powiadomiony zarządca drogi, czyli GDDPiA. Stwierdziła, że zostanie sprawdzona dokumentacja projektowa drogi i z p.Cichoniem umówimy się na spotkanie w terenie.
Pani W. Zbroszczyk poprosiła o sprawdzenie pompy zamontowanej na ul. Ogrodowej
w Pszczółkach, ponieważ w czasie intensywnych deszczy nie działa.
Pani Wójt odpowiedziała, że był to pojedynczy przypadek, kiedy miało miejsce wyładowanie atmosferyczne i wówczas zabrakło jednej fazy, przez co pompa przestała działać.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2010 rok.
Pani J.Żbikowska - Skarbnik Gminy, wyjaśniła, że projekt uchwały zakłada zwiększenie
planu dochodów w związku z podpisaniem aneksów zwiększających udział w realizacji
dwóch zadań współfinansowanych ze środków unijnych: budowę kanalizacji sanitarnej
w Różynach i budowę ścieżki rowerowej Pszczółki-Żelisławki. Wprowadzone zostają także
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kwoty: 70.000 zł na modernizację dróg dojazdowych do pól, przyznane przez Samorząd
Województwa Pomorskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz 250.000 zł od
Samorządu Województwa Pomorskiego i 333.000 zł od Ministra Sportu i Turystyki na
budowę kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Różynach. Pozostałe zmiany
dochodów spowodowane są bieżącą korektą budżetu. Plan wydatków uwzględnia
wprowadzenie środków na przebudowę ulicy Kopernika w Pszczółkach, modernizację
dróg dojazdowych do pól, budowę ścieżki rowerowej (środki otrzymane z darowizny)
i urządzenie skweru w centrum Pszczółek (środki przeniesione z funduszu sołeckiego
Pszczółek w związku z rezygnacją z realizacji zaplanowanego zadania). Pozostałe zmiany
wydatków bieżących dotyczą m.in. zwiększenia planu na wyceny nieruchomości, plany
zagospodarowania przestrzennego, podziały działek, zakup opału w przedszkolu, środki
na wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej, przeprowadzającej egzamin na
stopień awansu zawodowego nauczycieli, środki na stypendia socjalne dla uczniów oraz
dodatkowe środki na rozwój sportu. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień wydatków
głównie w opiece społecznej. Zwiększenie planu wydatków spowodowało konieczność
zwiększenia deficytu o 780.000 zł i pokrycia go z planowanego kredytu.
Radny K.Sądej zauważył, że w budżecie nie ma środków na remont dachu w Szkole
Podstawowej w Skowarczu.
Radna H.Grzesiuk stwierdziła, że wiele środków jest przekazywanych dla Różyn,
w związku z czym zapytała, czy istnieje możliwość przesunięcia terminu realizacji zagospodarowania placu rekreacyjno - sportowego w tej miejscowości?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie jest to możliwe, bo zadanie dofinansowane jest ze
środków unijnych i otrzymaliśmy już w tej sprawie decyzję Zarządu Województwa.
Radny K.Sądej stwierdził, że podczas posiedzenia Komisji Gospodarczej, Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Pszczółkach poinformowała o konieczności sporządzenia ekspertyzy
i niezwłocznego podjęcia działań w celu zabezpieczenia fundamentów w starej części
szkoły. Natomiast w Szkole Podstawowej w Skowarczu konieczny jest remont dachu
i komina. Powiedział, że być może będziemy zmuszeni wstrzymać niektóre inwestycje, by
przeprowadzić remont w tych placówkach.
Radna J.Jakowska zapytała, czy nie byłoby zasadnym przesunąć w czasie realizację
przebudowy ul. Kopernika w Pszczółkach?
Radny Z.Łysik stwierdził, że nie możemy rezygnować z tej inwestycji i poprosił o przyjęcie
budżetu w takiej wersji, jaka została przygotowana przez Panią Wójt.
Przewodnicząca Rady Gminy dodała, że mieszkańcy ul.Kopernika czekają na jej przebudowę wiele lat, zatem proponuje, by nie zmieniać nic w tym zadaniu.
Radny K.Sądej zapytał, czy w najbliższym czasie wpłyną do budżetu jakieś środki
z rozliczeń inwestycji?
Pani Wójt odpowiedziała, że ewentualne oszczędności posłużą do obniżenia wysokości
kwoty planowanego kredytu.
Przewodnicząca Rady zaproponowała 10 minutową przerwę, aby przyjrzeć się projektowi
budżetu i przemyśleć możliwość dokonania przesunięć.
Po przerwie Pani Przyłucka zapytała, czy są propozycje wprowadzenia zmian do projektu
uchwały?
Radna U.Narożnik złożyła propozycję rezygnacji z przebudowy ulicy Kopernika
w Pszczółkach.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad zaproponowaną zmianą. Wynik
głosowania: za - 6 osób, przeciw - 7 osób, wstrzymała się 1 osoba. Propozycja zmiany
nie została przyjęta.
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Ponieważ więcej pytań do projektu uchwały nie było, Przewodnicząca Rady Gminy
J.Przyłucka zarządziła głosowanie nad pierwotnym projektem uchwały. Obecnych na sesji
14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 12 radnych, wstrzymujących się - 2 radnych, przeciw - nie było.
Uchwała Nr XXXVI/330/10 została podjęta.
2) w sprawie zmiany uchwały nr VI/45/99 Rady Gminy Pszczółki z dnia 05 marca 1999 r.
w sprawie założenia Gimnazjum.
Pani Wójt wyjaśniła, że w uchwale prostuje się pisownię nazwy szkoły: Publiczne
Gimnazjum, omyłkowo napisaną z małej litery.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
J.Przyłucka zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXVI/331/10 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie
powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Pszczółki
w zakresie utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów.
Pani Wójt wyjaśniła, że zgodnie z przepisami, zadaniem własnym gminy jest
utrzymanie składowisk i unieszkodliwianie odpadów wytwarzanych w jej granicach.
Znajdująca się w naszym rejonie Gmina Miejska Tczew realizuje to zadanie w oparciu
o Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp.z o.o. w Tczewie. Możliwości prowadzonego przez
nią składowiska odpadów, w tym jego pojemność i prace związane z modernizacją
gospodarki odpadami powodują, że nie ma podstaw ekonomicznych, aby Gmina Pszczółki
przeznaczała środki na prowadzenie własnego składowiska odpadów. Podpisanie
porozumienia umożliwi powierzenie Gminie Miejskiej Tczew realizacj zadania własnego
Gminy Pszczółki w tym zakresie.
Dodała, że w § 1 konieczne jest rozszerzenie jego treści o zapis: zgodnie z treścią Projektu

„Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
J.Przyłucka zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXVI/332/10 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie niewyrażenia zgody na odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla terenu górniczego „Pszczółki II
A”, położonego na części działki oznaczonej geodezyjnie nr 792/4 w miejscowości
Pszczółki, Gmina Pszczółki.
Pani Wójt wyjaśniła, że Zakład Prokukcyjno-Usługowo-Handlowy „PEKUM” z Pszczółek
zwrócił się do Rady Gminy o odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla terenu wymienionego w tytule uchwały.
Ponieważ dotychczasowe wydobycie było prowadzone w taki sposób, że nie zostały
zachowane odpowiedniej wielkości pasy ochronne wyrobisk odkrywkowych, zasadnym
jest niewyrażenie zgody na odstąpienie od wykonania planu zagospodarowania.
Jednocześnie jego sporządzenie pozwoli określić obiekty i obszary ochronne, w granicach
których, ze względu na bezpieczeństwo powszechne i ochronę środowiska, wydobywanie
żwiru nie może być prowadzone.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
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J.Przyłucka zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych.Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było.
Uchwała Nr XXXVI/333/10 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pszczółki dla terenu górniczego „Pszczółki II A”, położonego na
części działki oznaczonej geodezyjnie nr 792/4 w miejscowości Pszczółki, Gmina
Pszczółki.
Pani Wójt wyjaśniła, że przystępujemy do sporządzenia planu zagospodarowania dla
obszaru wymienionego w tytule uchwały, ale jego koszty poniesie przedsiębiorca
posiadający na tym terenie koncesję na wydobycie kruszywa, tj. Zakład ProdukcyjnoUsługowo-Handlowy „PEKUM” z Pszczółek.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
J.Przyłucka zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXVI/334/10 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Pszczółki.
Pani Wójt wyjaśniła, że 3 marca br. została podjęta uchwała w sprawie sprzedaży
w formie bezprzetargowej części działki nr 106/4 w Pszczółkach z przeznaczeniem na
poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej. Umowa dzierżawy tego terenu
wygasa z dniem 30 lipca 2010 r., a do czasu zakończenia prac geodezyjno-podziałowych,
umożliwiających sprzedaż działki, konieczne jest kontynuowanie dzierżawy. Uchwała
Rady Gminy jest niezbędna w celu podpisania kolejnej umowy dzierżawy.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
J.Przyłucka zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXVI/335/10 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pszczółki Nr XXXIII/311/10 z dnia 3 marca
2010 r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej nieruchomości położonych
w miejscowościach Pszczółki i Skowarcz.
Wójt Gminy wyjaśniła, że w uchwale nr XXXIII/311/10 omyłkowo wpisano inny
numer działki, którą dzierżawi w Pszczółkach właściciel Cukierni „Jędruś”.
Ponieważ żadnych pytań nie było, Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała Nr XXXVI/336/10 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (droga prywatna stanowiąca część działki
nr 154/20).
Pani Wójt wyjaśniła, że jeden z właścicieli prywatnej drogi w Skowarczu zwrócił się
z wnioskiem o nadanie jej nazwy. Ponieważ zaproponowane przez niego nazwy nie
wiązały się tematycznie z sąsiednimi ulicami, telefonicznie została uzgodniona
„ul.Lawendowa”.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy
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J.Przyłucka zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych.
Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIV/328/10 została podjęta jednogłośnie.
Ad.12 Informacja Wójta Gminy o jego pracach w okresie między sesjami.
Pani Wójt przekazała szczegółowe informacje na temat zadań zrealizowanych
w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy, m.in.poinformowała o tym, że:
1. została przeprowadzona zbiórka darów dla powodzian z Gminy Słubice - ok.30 ton,
Z Gminą tą jesteśmy w stałym kontakcie.
2. zakończyliśmy budowę ścieżki rowerowej Pszczółki-Żelisławki,
3. zakończyliśmy budowę świetlicy wiejskiej w Żelisławkach, obecnie ogłosiliśmy przetarg
na jej wyposażenie. Wstępnie ustalamy termin otwarcia obiektu na dzień 28 sierpnia br.
Połączylibyśmy to z otwarciem ścieżki rowerowej i festynem w Żelisławkach.
4. dobiega końca budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach,
5. zakończyliśmy przebudowę stadionu sportowego w Pszczółkach,
6. niebawem zostanie ogłoszony przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego „ORLIK2012” w Różynach,
7. trwa przebudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach,
8. otrzymaliśmy dofinansowanie na modernizację świetlicy wiejskiej w Kleszczewku
i boisko w Różynach.
3. Ad.13 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Gminy.
Pani J.Przyłucka poinformowała, że w czasie pełnionych dyżurów nie zgłosił się żaden
mieszkaniec. Natomiast Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożyła sprawozdanie za 2009 rok z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Pszczółki na lata 207-2013”, które jest dostępne w Kancelarii Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady pogratulowała pięknej imprezy pt. „Z muzyką poważną pod
strzechy”, która miała miejsce w Różynach w dniu 12 czerwca 2010 r. Stwierdziła, że
świetlica wiejska w tej miejscowości to bardzo trafiona inwestycja, cały czas coś się w niej
dzieje.
Ad.14 Wolne wnioski i informacje
Pan A. Marszałkowski zgłosił fakt, że mieszkańcy domów położonych w sąsiedztwie
boiska wielofunkcyjnego “ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach chcieliby jego
zamknięcia, ponieważ przelatują do nich piłki, jest hałas i słychać wulgarne słownictwo.
Pani Wójt odpowiedziała, że mamy pomysł, jak ten temat załatwić, jest wykonywana
wycena wyższego ogrodzenia. Wstępnie też ustaliliśmy, że grupy dorosłych sportowców
zostaną przeniesione na stadion sportowy w Pszczółkach, a ORLIK zostanie do dyspozycji
dzieci i młodzieży.
Radny K.Sądej zgłosił następujące sprawy:
- wykonanie dodatkowych barierek na zakończeniu ścieżki rowerowej (przy drodze
krajowej nr 1 w Pszczółkach) lub zamontowanie blokady na odcinku powyżej tego miejsca,
- przesunięcie pojemnika z odzieżą używaną, znajdującego się przy ul. Wspólnej
w Pszczółkach,
- ustawienia znaku “STOP” przed wjazdem na ulicę Szkolną w Pszczółkach z drogi do
przepompowni (koło figurki przy pawilonu handlowego), ponieważ jest tam niebezpiecznie.
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Pan J.Guszkowski - Sołtys Skowarcza zapytał, czy jest jakiś problem z budową wiaduktu
w Skowarczu?
Pani Wójt odpowiedziała, że właściciel nieruchomości, położonej po prawej stronie za
torami, nie wyraża zgody na sprzedaż części działki, tylko całości terenu.
Pani W.Zbroszczyk - Sołtys Pszczółek zapytała, czy można ustawić znak “Zakaz parkowania” na wjeździe w drogę ewakuacyjną przy ul.Ogrodowej, za cmentarzem. Dodała
również, że na terenie Pszczółek leży mnóstwo śmieci, zatem zasadnym byłoby sprawdzenie, czy wszyscy mieszkańcy mają podpisane umowy na wywóz śmieci.
Pani Wójt odpowiedziała, że cały czas to sprawdzamy. Wielu mieszkańców ma podpisane
umowy, ale na korzystanie z najmniejszych pojemników i nic nie możemy z tym zrobić.
Pan S.Piskorz - Sołtys Różyn zgłosił kilka spraw:
- na części ulicy Młyńskiej został wysypany kamień, a co z dalszym jej odcinkiem?
- zapytał, czy na ulicy Łąkowej zostanie wykonany dywanik asfaltowy? Stan tej ulicy
powinien zostać przywrócona do pierwotnego.
- na parkingu przy Szkole Podstawowej po deszczach zawsze stoi woda,
- na skrzyżowaniu ul.Młyńskiej i Polnej firma budująca kanalizację sanitarną przerwała
drenarkę. Poprosił o rozwiązanie tego problemu, ponieważ wybija tam woda.
- również na skrzyżowaniu tych ulic zostało połamanych kilka płyt YOMB,
- przystanki autobusowe w Różynach są bardzo brudne. Stwierdził, że raz w tygodniu
pracownik gospodarczy powinien być w Różynach i sprzątać miejscowość.
Pani Wójt ustosunkowała się do ostatniego punktu stwierdzając, że nie ma takiej
możliwości, ponieważ mamy zbyt mało pracowników gospodarczych.
Ad.15 Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka podziękowała wszystkim za udział w sesji
Rady Gmin i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady XXXVI sesji Rady Gminy
Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz. 18:45.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała: E.Knut

PRZEWODNICZĄCA RADY
/-/ Jolanta Przyłucka
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