PROTOKÓŁ Nr XL/10
XL sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 8 listopada 2010 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
XL sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 17:00 w sali narad
Urzędu Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczyła p.Jolanta Przyłucka - Przewodnicząca Rady Gminy przy udziale Wiceprzewodniczącego p.Romana Klamanna.
Protokołówała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady
Gminy.
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 protokołu XXXIX 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 XXXIII/317/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 3 marca
2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie operacji: „Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelisławkach” i „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach”, realizowanych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013, zmienionej uchwałą nr
XXXIV/321/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 kwietnia 2010 r. - referuje p.O.LaskowskaGłówny Specjalista ds. zarządzania programami i promocji gminy,
3) w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pszczółki,
na 2011 rok - referuje p.H.Kowalska - Inspektor ds. wymiaru podatku,
4) w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na obszarze
gminy Pszczółki na 2011 rok - referuje p.H.Kowalska,
5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Pszczółki na 2011 rok - referuje p.W.Gołąb - Inspektor ds. windykacji,
6) w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych - referuje
p.A.Staszenko - Podinspektor ds. urządzeń wod.-kan.
7) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami
pozarządowymi na 2011 rok - referuje p.E.Grabowska - Inspektor ds. kultury i sportu,
8) w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczółki” - referuje p.K.Wojtaś Podinspektor ds. oświaty i wychowania,
9) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pszczółki do ogłaszania Konkursów na wyłonienie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz ustalania Regulaminu
otwartych konkursów ofert - referuje p.B.Nowakowska - Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pszczółkach,
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10) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej teren zieleni
gminnej, położony na działkach nr 29, 31, 32 w obrębie Ulkowy - referuje p.O.Laskowska,
11) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/348/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 24 sierpnia
2010 r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej niezabudowanej działki nr 81/1,
położonej w miejscowości Różyny, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - referuje p.M.Tomaszewski - Podinspektor ds. obrotu
nieruchomościami.
3. Informacja Wójta Gminy o jego pracach w okresie między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych 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
XL sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami:
„Otwieram XL sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitała radnych, Wójta Gminy, Zastępcę
Wójta, Skarbnika, Sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła obecność
14 radnych (jeden nieobecny), tym samym sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał. Lista obecności w załączeniu.
W sesji uczestniczyło także 5 sołtysów - lista obecności w załączeniu.
3) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka powiedziała, że porządek obrad znajduje
się w materiałach na sesję, które otrzymali wszyscy radni. Zgłosiła poprawkę polegającą
na tym, że w pkt 2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał, z poz.

7) usuwa się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
Pszczółki z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok, a wprowadza projekt
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Pszczółki w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Przewodnicząca zapytała, czy do zaproponowanego porządku obrad radni wnoszą
jakieś uwagi? Ponieważ żadnych nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady zarządziła
głosowanie. Za jego przyjęciem - 14 radnych, przeciw i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołu XXXIX sesji
Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka powiedziała, że protokół XXXIX sesji był
wyłożony do wglądu w kancelarii Rady Gminy i radni nie wnieśli do niego żadnych poprawek. W związku z tym protokół nr XXXIX/10 został zatwierdzony przy braku sprzeciwu.
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Żadnych nie zgłoszono.

2

Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2010 rok.
Projekt uchwały szczegółowo omówiła p.J.Żbikowska - Skarbnik Gminy, analizując
każdy z załączników. Powiedziała, że projekt zakłada zwiększenie ogólnej kwoty dochodów o 602 zł. Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 381.398 zł, co wynika
z zakończenia zadań inwestycyjnych - modernizacji oczyszczalni ścieków w Pszczółkach,
budowy ścieżki rowerowej, budowy świetlicy wiejskiej w Żelisławkach i stadionu sportowego w Pszczółkach. Jednocześnie został zwiększony plan wydatków na modernizację
świetlicy w Kleszczewku i zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach.
Pozostałe zmniejszenia planu wydatków dotyczą zadań bieżących, realizowanych przez
wszystkie jednostki organizacyjne gminy, w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków rzeczowych. Kwota obsługi długu została zmniejszona o 35.000 zł
z związku z uzyskaniem kredytu z mniejszym niż kalkulowano oprocentowaniem.
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, 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 XL/366/10 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/317/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 3 marca
2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji: „Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelisławkach”
i „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach”, realizowanych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013, zmienionej uchwałą nr XXXIV/321/10
Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Pani J.Żbikowska wyjaśniła, że zmiana uchwały polega na wpisaniu rzeczywistej kwoty
zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów inwestycji, o których mowa
w tytule projektu, w wysokości 761.000 zł. W poprzedniej uchwale była to prognozowana
kwota 771.000 zł
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, 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 XL/367/10 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pszczółki,
na 2011 rok .
Projekt omówiła p.H.Kowalska - Inspektor ds. wymiaru podatku. Powiedziała, że
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaproponowane stawki nie przekraczają wysokości
górnych stawek kwotowych, określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z 30 lipca
2010 r. Granice te każdego roku ulegają podwyższeniu w stopniu odpowiadającym
wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie
pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają podwyższemiu w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego. Stawki podatku od nieruchomości na 2011 rok
w naszej gminie są wyższe w stosunku do obecnie obowiązujących od kilku do kilkanastu
groszy w każdej grupie.
Przewodnicząca Rady Gminy dodała, iż projekt uchwały został przeanalizowany
i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarczą i Rozwoju Gminy.
Pani Wójt zgłosiła autopoprawkę polegającą na wpisaniu w pierwszym zdaniu § 1:
„na 2011 rok”.
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Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, 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 XL/368/10 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na obszarze
gminy Pszczółki na 2011 rok.
Pani H.Kowalska powiedziała, że zgodnie z ustawą o podatku rolnym, rady gmin są
uprawnione do obniżenia cen skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego
rok podatkowy, przyjmowanych jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze
gminy. Na 2011 rok proponuje się obniżenie średniej ceny skupu żyta z podanej w Komunikacie Prezesa GUS kwoty 37,64 zł na 36,00 zł. Dodała, że w bieżącym roku obowiązuje
stawka 33,00 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Gospodarczą i Rozwoju Gminy.
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, 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 XL/369/10 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Pszczółki na 2011 rok.
Projekt uchwały omówiła p.W.Gołąb - Inspektor ds. windykacji. Powiedziała, że stawki
podatku zostały podwyższone we wszystkich kategoriach o 10 zł. W załączonych radnym
materiałach, w niektórych pozycjach omyłkowo stawki zostały podniesione o 15 zł, co
należy zmienić. Powiedziała, że wszędzie tam, gdzie stawki podatku kończą się cyfrą 5,
należy obniżyć je do 0. Kolejno omówiła każdy z załączników. Dodała, że projekt został
przeanalizowany i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarczą.
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, 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 XL/370/10 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych.
Projekt uchwały omówiła p.A.Staszenko - Podinspektor ds. urządzeń wodnokanalizacyjnych. Powiedziała, że w bieżącym roku stawka za wodę wynosi 1,95 zł netto za
1m3, na przyszły rok proponuje się podwyższenie jej do wysokości 2,06 zł. Pozwoli to
pokryć koszty utrzymania infrastruktury wodociągowej w naszej gminie. Obecna cena
ścieków dopływających kanalizacją sanitarną do oczyszczalni wynosi 2,50 zł za 1m3. Na
rok przyszły proponuje się podwyższyć ją do kwoty 3,00 zł netto, natomiast cenę ścieków
dowożonych zwiększyć z 2,00 zł na 2,43 zł netto. Umożliwi to pokrycie kosztów
utrzymania oczyszczalni i przepompowni ścieków. Dodała, że obecnie koszty te są wyższe
od dochodów z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków, czego powodem jest wzrost opłat
za energię elektryczną oraz kosztów utrzymania oczyszczalni.
Pani Wójt dodała, że zgodnie z przepisami do ceny ścieków powinno się wkalkulować
koszty inwestycji i amortyzacji. Uwzględniając jedynie amortyzację, cena za ścieki
wzrosłaby do kwoty ok. 7,70 zł, natomiast przy uwzględnieniu kosztów inwestycji i amortyzacji - do ponad 20 zł.
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Pani J.Przyłucka powiedziała, że Komisja Gospodarcza zapoznała się z wysokościami
stawek i p. Narożnik zaproponowała obniżenie kwoty 3,00 zł netto za 1 m3 ścieków
dopływających kanalizacją do oczyszczalni, do wysokości 2,80 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad poprawką zgłoszoną przez
P.Narożnik. Wynik głosowania: ZA - 10 radnych, przeciw - 3 radnych, 1 osoba wstrzymała
się. Poprawka została przyjęta.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad uchwałą wraz z przegłosowaną
poprawką. 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 XL/371/10 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządo-

wymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Pszczółki
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Pani Wójt powiedziała, że radnym został rozdany projekt uchwały w tej sprawie. Jej
podjęcie wynika z ustawowego obowiązku określenia szczegółowego sposobu konsultowania z podmiotami wymienionymi w tytule, projektów aktów prawa miejscowego
naszej gminy, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Posiedzenie opuściła radna M.Ciołek.
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, 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 XL/372/10 została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczółki”.
Pani Wójt wyjaśniła, że zmieniamy dotychczasowy regulamin, ponieważ nie mamy
możliwości dotrzymania terminów wypłat stypendiów. Jest to program rządowy i środki na
jego realizację otrzymujemy od Wojewody, w terminach od nas niezależnych. W związku
z tym usunęliśmy zapis o terminach składania rachunków i wypłaty świadczeń, a te informacje będziemy umieszczać w decyzjach. Ponadto zmianie uległy przepisy i dla czytelności regulaminu proponujemy uchylenie poprzedniej uchwały i podjęcie jej w nowym
brzmieniu.
Na posiedzenie wróciła radna M.Ciołek.
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, 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 XL/373/10 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pszczółki do ogłaszania Konkursów na wyłonienie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz ustalania Regulaminu
otwartych konkursów ofert.
Pani B.Nowakowska - Kierownik GOPS powiedziała, że konieczność podjęcia
niniejszej uchwały wynika ze zmiany podstawy prawnej. Dotychczas konkursy na wyłonienie ofert z zakresu pomocy społecznej ogłaszane były na podstawie ustawy o pomocy
społecznej, a obecnie regulują je przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
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Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, 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 XL/374/10 została podjęta jednogłośnie.
10) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej teren zieleni
gminnej, położony na działkach nr 29, 31, 32 w obrębie Ulkowy.
Pani Wójt wyjaśniła, że Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych
Gminy zaproponowało nam upiększenie parku w Ulkowych przez dokonanie nasadzeń
oraz przeprowadzanie przycinki i innych zabiegów pielęgnacyjnych. Na ten cel zamierza
pozyskać środki m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku, jednak warunkiem jest posiadanie prawa do użytkowania terenu.
Chcielibyśmy przyjąć propozycję Stowarzyszenia i podpisać porozumienie na wydzierżawienie terenu parku i boiska na okres 10 lat. Dodała, że jest to okres narzucony przez
Wojewódzki Fundusz. Powiedziała również, iż gmina mogłaby sama wystąpić z wnioskiem
do W.F.O.Ś. i G.W., ale po otrzymaniu środków musielibyśmy wszystkie prace wykonać
we własnym zakresie. Stowarzyszenie natomiast dysponuje ogrodnikami, przy pomocy
których fachowo wykona prace.
Radny R.Klamann zapytał, czy będzie to dzierżawa płatna, czy nieodpłatna?
Pani Wójt odpowiedziała, że kwota czynszu zostanie przeliczona na wkład pracy w parku.
Radny A.Marszałkowski zapytał, czy mieszkańcy będą mogli korzystać przez ten okres
z parku i boiska?
Wójt Gminy odpowiedziała, że jest to teren publiczny i oczywiście będzie dostępny dla
mieszkańców.
Pani J.Przyłucka dodała, że Stowarzyszenie jest nam znane i to z dobrej strony.
Ponieważ więcej pytań do projektu uchwały 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 XL/375/10 została podjęta jednogłośnie.
11) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/348/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 24 sierpnia
2010 r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej niezabudowanej działki nr 81/1,
położonej w miejscowości Różyny, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Pani Wójt wyjaśniła, że zmiana polega na sprostowaniu numeru księgi wieczystej
prowadzonej dla działki nr 81/1 w Różynach, którą w sierpniu br. Rada Gminy przeznaczyła do sprzedaży.
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały, 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 XL/376/10 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Informacja Wójta Gminy o jego pracach w okresie między sesjami.
Pani Wójt poinformowała, że:
– trwają prace nad projektem uchwały budżetowej na 2011 rok,
– w Różynach trwają prace przy budowie kompleksu boisk na placu rekreacyjnosportowym,
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– w Kleszczewku dobiegają końca prace związane z modernizacją budynku świetlicy
wiejskiej,
– w dniu 26 listopada 2010 r. w Świetlicy Wiejskiej w Żelisławkach zamierzamy zorganizować „Andrzejki” dla dzieci z terenu naszej gminy. Dojazd zostanie zapewniony.
Pani Wójt serdecznie zaprosiła radnych i sołtysów na spotkanie kończące kadencję
rady w dniu 10 listopada br. w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach, połączone z obchodami Święta Niepodległości. Dodała, że 11 listopada br. o godz.11:00 w naszym kościele
parafialnym zostanie odprawiona msza św. za Ojczyznę oraz dziękczynieniem za czteroletnią kadencję, która upłynęła w atmosferze pracy i spokoju.
Ad.4 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady
Gminy.
Pani J.Przyłucka powiedziała, że w minionym okresie nic się nie wydarzyło, do
kancelarii nie wpłynęła żadna korespondencja, ani żaden mieszkaniec nie złożył wizyty
podczas pełnionych dyżurów. Przewodnicząca Rady również zaprosiła obecnych na
spotkanie kończące kadencję w dniu 10 listopada 2010 r. o godz.17:00.
Ad.5 Wolne wnioski i informacje
Żadnych nie zgłoszono.
Ad.6 Zamknięcie obrad XL sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J.Przyłucka podziękowała wszystkim za udział w sesji
i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady XL sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz. 18:35.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka
PRZEWODNICZĄCA RADY
Jolanta Przyłucka
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