PROTOKÓŁ Nr XIV/08
XIV sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach,
w dniu 18 marca 2008 roku.
XIV sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 16oo w Publicznym
Gimnazjum
w Pszczółkach. Obradom sesji przewodniczyła pani Jolanta Przyłucka –
Przewodnicząca Rady Gminy przy udziale Wiceprzewodniczących – p. Zygmunta Łysika i p.
Romana Klamanna.
Zaproszeni goście:
1. Podinsektor Mirosław Pinkiewicz – Komendant Powiatowy Policji
2. Pan Adam Baczewski – Kierownik Komisariatu Policji w Pszczółkach
Radni otrzymali projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami niezbędnymi do
podjęcia przedmiotowych uchwał w terminie przewidzianym prawem.
Na sesji otrzymali nowe egzemplarze:
- projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2008 rok,
- Załącznik nr 2 do w/w projektu uchwały,
- Załącznik nr 3 do w/w projektu uchwały,
- Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Rębielcz,
- Str 7 i 8 do Planu Odnowy miejscowości Rębielcz
Protokołowała: Henryka Głogowska – Główny Specjalista ds. Organizacji Urzędu i
Kancelarii Rady Gminy.
Ad. 1
Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji
XIV sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy słowami: „Otwieram
XIV sesję Rady Gminy”. Powitała radnych, Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy
sołtysów Gminy oraz zaproszonych gości.
b) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Gminy p. J.Przyłucka stwierdziła
obecność radnych – 14 osób, tym samym sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania
uchwał. Nieobecny radny Albin Marszałkowski - usprawiedliwiony.
W załączeniu lista obecności.
W sesji uczestniczyło także 8 sołtysów. Nieobecny sołtys pan Józef Soból.
W załączeniu lista obecności.
c) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca RG J. Przyłucka zapytała czy są propozycje do porządku obrad?
Innych propozycji nie zgłoszono.
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Porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Pszczółki przedstawiał się następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie kworum,
c) przedstawienie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,
e) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
f) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Informacja na temat bezpieczeństwa na terenie gminy Pszczółki – ref. p. Mirosław Pinkiewicz
Komendant Powiatowy Policji.
3. Rozpatrzenie i podjęcie następujących uchwał:
a) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2008 rok – referuje Skarbnik
Gminy p. Jolanta Żbikowska,
b) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na przebudowę budynku
Urzędu Gminy w Pszczółkach - referuje Wójt Gminy H. Brejwo,
c) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego – referuje Wójt Gminy p.
Hanna Brejwo,
d) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawierania umów dot. usług
telefonicznych – referuje Wójt Gminy p. Hanna Brejwo,
e) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójt Gminy do wydzierżawiania i wynajmowania
nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Pszczółki – referuje Wójt Gminy H. Brejwo,
f) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do podejmowania decyzji w sprawie
wykonywania prawa pierwokupu przy zbywaniu nieruchomości przez użytkowników
wieczystych i właścicieli gruntów znajdujących się na terenie Gminy Pszczółki – referuje Wójt
Gminy p. Hanna Brejwo,
g) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
niezabudowanej działki nr 320/11 położonej w miejscowości Pszczółki – referuje Wójt Gminy
p. H. Brejwo,
h) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
zabudowanej działki nr 23/30 położonej w miejscowości Ulkowy – referuje Wójt Gminy p.
Hanna Brejwo,
i) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej niezabudowanej działki nr
366/1 położonej w m. Różyny, z przeznaczeniem na poszerzenie siedliska – referuje Wójt
Gminy p. H. Brejwo,
j) Projekt uchwały w sprawie zamiany części działki nr 321/4 na część działki nr 321/3
położonych w m. Skowarcz - referuje Wójt Gminy p. Hanna Brejwo,
k) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami
pozarządowymi na 2008 rok – referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo,
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l) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Rębielcz – referuje
Wójt Gminy p. H. Brejwo,
m) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna droga wewnętrzna,
stanowiąca działkę nr 222/13) – referuje Wójt Gminy p. H. Brejwo,
n) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/116/07 Rady Gminy Pszczółki z dnia 18
grudnia 2007 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
niezabudowanych działek nr 234 i 235 położonych w miejscowości Kolnik – referuje Wójt
Gminy H. Brejwo,
o) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rębielcz na lata 2008 –
2014 – referuje Wójt Gminy H. Brejwo,
p) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Pszczółki na 2008 rok.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki za 2007 rok –
przedstawia Przewodnicząca Komisji Pani Janina Jakowska.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki za
2007 rok – przedstawia Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Sądej.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu
Rady Gminy Pszczółki za 2007 rok – przedstawia Przewodnicząca Komisji Pani Helena
Grzesiuk.
7. Plan Pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki na 2008 rok –
przedstawia Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Sądej.
8. Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy
Pszczółki na 2008 rok – przedstawia Przewodnicząca Komisji Pani Helena Grzesiuk.
9. Informacja Wójta Gminy o jego pracach w okresie między sesjami.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady Gminy.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. d) przyjęcie protokołu XIII sesji:
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka stwierdziła, że protokół XIII sesji Rady Gminy był
wyłożony do wglądu i radni nie wnieśli żadnych poprawek.
Protokoły Nr XIII/07 został zatwierdzony przy braku sprzeciwu.
Ad. e) interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania sołtysów:
Sołtys P. Nowomiejski poruszył problem otrzymywania przez sołtysów informacji dotyczących, że
zbliża się burza, wiatry itd. Co powinien zrobić sołtys w tej sprawie? Zapytał też o statuty sołectw?
Wójt Gminy H. Brejwo wyjaśniła, że do Urzędu przychodzi fax informujący o zbliżającej się burzy,
wiatrach więc przekazujemy tę informacje sołtysów. Chodzi o to, aby być szczególnie czujnym, bo
może ktoś potrzebować pomocy. Być osiągalnym pod telefonem. Wójt uczula straż pożarną.
Czujność sołtysów również musi być wzmożona. Jeżeli chodzi o Statuty sołectw – Komisja
Statutowa będzie przygotowywać terminy zebrań wiejskich, wcześniej Rady Sołeckie otrzymają
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projekt statutu i na tych spotkaniach z mieszkańcami Komisja przeprowadzi konsultacje . Potem
statut zostanie zatwierdzony przez Radę Gminy.
Sołtys M. Brzeska – poruszyła problem śmieci. Podrożały pojemniki na śmieci, mieszkańcy
rezygnują z pojemników, rozwiązują umowy, a śmieci jest coraz więcej w rowach. Są też odpady
budowlane. Może należy zastosować kary. W Ostrowite zrezygnowały cztery osoby.
Przew. RG J. Przyłucka każdy mieszkaniec musi mieć podpisaną umowę z firmą wywożącą śmieci.
Jeżeli nie ma to co robić, jak sprawdzić?
Wójt Gminy H. Brejwo – Osoby które zrezygnowały mogą mieć podpisaną umowę z inną firmą.
Generalnie muszą mieć podpisane umowy. Są rodziny. Które zmniejszyły pojemniki na śmieci. W
rowach często są nie nasze śmieci. Firmy przywożą z Tczewa, Gdańska. Wyrzucają gruz na
żwirownię, pobocza dróg. Złapaliśmy firmę z Tczewa, Gdańska. Budują domy w Pruszczu gd. A
śmieci przywożą do naszej gminy. W śmieciach są różne rzeczy po których można zidentyfikować
właściciela śmieci.
Ad. 2
Informację na temat bezpieczeństwa na terenie gminy Pszczółki omówił zaproszony gość
podinspektor p. Mirosław Pinkiewicz Komendant Powiatowy Policji.
Podziękował za zaproszenie i miło mu będzie podzielić się wiedzą na temat bezpieczeństwa. Na
wstępie przedstawił swoją osobę: nosi mundur 20 lat. Mieszka w Sopocie. Pracował jako Zastępca
Komendanta a potem jako komendant w jednostkach w Sopocie, Nowym Dworze i Sztumie. Teraz
jest w Pruszczu Gd. Z zawodu jest prawnikiem.
Następnie przedstawił strukturę jednostki policji w Pruszczu Gdańskim, podejmowane działania
policji. Zagrożenia przestępczością i osiągnięcia wykrywcze. Przedstawił ilość stwierdzonych
przestępstw pospolitych w 5 kategoriach, również wg miejsca popełnienia. Dynamikę wszczęć
przestępstw w 5 kategoriach. Liczbę zdarzeń kolejowych. Ilość zatrzymanych sprawców na
gorącym uczynku. Ilość wypadków drogowych. Ilość zatrzymanych nietrzeźwych kierujących
przez poszczególne komórki organizacyjne. Ilość ujawnionych nieletnich jako sprawców czynów
karalnych. Ilość ujawnionych nieletnich zagrożonych demoralizacją. Ilość nietrzeźwych nieletnich.
Ilość ustalonych sprawców wykroczeń. Ilość ujawnionych przypadków spożywania alkoholu w
miejscach zabronionych. Podejmowano interwencje domowe, sporządzano „niebieskie karty”.
Policja zabezpieczała imprezy masowe. Poza tym Podinspektor przedstawił główne cele do
zrealizowania w 2008 roku.
Szczegółowa informacja w załączeniu.
Przew. RG J. Przyłucka stwierdziła, że jest zaniepokojona statystyką. Nasza gmina jest w czołówce.
Zapytała, kiedy planuje się kaskady?
P. M. Pinkiewicz – pod koniec kwartału pierwsze mierniki prędkości.
Radna H. Grzesiuk poprosiła o częstsze patrole placów zabaw, boisk przy placówkach
oświatowych, gdyż gromadzi się towarzystwo i spożywają alkohol. Liczy, że teraz będzie lepiej.
Radny Z. Łysik – odbywa się szkolenie osób do bierzmowania. Młodzież atakowana jest przez
starszą o dwa lata młodzież. Są to najczęściej okres wekendu.
P. Adam Baczewki wyjaśnił, że robimy wszystko, aby mieć to pod kontrolą. Był fakt uszkodzenia
ciała. Podjęliśmy interwencję. Opiekunowie prawni nie złożyli jednak wniosku formalnego.
Podjęliśmy czynności prewencyjne.
Radny Z. Łysik poruszył również problem przewracanych koszy w nocy z piątku na sobotę.
Poprosił o częstsze patrole. Młodzież gromadzi się na przystankach.
P. A. Baczewski – Sprawa przystanków, śmietników – w toku. Zatrzymaliśmy na gorącym uczynku
w jednym przypadku. Zdarzenia są w nocy, szczególnie jak wracają z dyskoteki. Podejmujemy
działania, aby nie dochodziło do takich zdarzeń.
P. M. Pinkiewicz – cztery osoby w Komisariacie nie spełniają roli. Kierownik aby zapewnić
ciągłość pracy musi się gimnastykować. Policjanci pracują 40 godzin tygodniowo przez pięć dni po
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8 godzin. Musi zapewnić służbę w niedziele i soboty. Będzie na pewno lepiej jak będzie 15
osobowy zespół. Nie są potrzebni policjanci za biurkiem.
Radna J. Jakowska – przychyliła się do wniosku radnej H. Grzesiuk. Poprosiła o patrole nie tylko w
dzień ale w nocy, szczególnie na palcach zabaw, placach szkolnych. Tam pije się alkohol.
Poprosiła, aby częściej pokazywał się patrol policyjny.
Radny R. Klamann czy policjant nie mógłby pracować 24 godziny na dobę, a nie 40 godzin
tygodniowo? Po służbie policjant nie zawsze reaguje. Powinien reagować nawet jak nie ma
munduru.
P. M. Pinkiewicz – radny ma rację. Powinien służyć 24 godziny. Codziennie w nocy ma po
kilkanaście telefonów. Na bieżąco patroluje. Mieszka w Sopocie i sąsiedzi często przychodzą z
interwencją. Dobry policjant nie ma prawa odmówić. Policjantem się jest.
Sołtys S. Piskorz – nasza młodzież nie jest zła. Tacy sami byliśmy. Dajmy tej młodzieży się
odreagować. W Różynach nie odczuwa, aby młodzież była zła. Radna Grzesiuk narzeka na
młodzież.
Radna H. Grzesiuk – w swojej wypowiedzi nie użyła słowa młodzież lecz towarzystwo, bo są tam
też dorośli, nie tylko młodzież.
P. M. Pinkiewicz – nikt nie zabrania picia alkoholu, ale nie można, aby normy społeczne były
przekroczone. Nie można zagrażać poczucia bezpieczeństwa. Młodzież musi czerpać wzorce z
rodziny, poprzez szkołę i instytucje. Każda miejscowość gminy Pszczółki posiada place zabaw. To
umożliwia też kształtowanie młodzieży.
Radna H. Grzesiuk – patrząc na przypadki przestępstw to dzieje się to głównie w nocy a nie w
dzień. W dzień policjant nie jest potrzebny. Potrzebny jest w nocy. Widzialna patrol policyjna w
nocy powoduje że przestępczość jest mniejsza. Poprosiła o zwiększenie patroli. Nauczyciel ma
mniejsze prawa jak uczeń. Mamy złe prawo. Młodzież jest taka jaka jest.
P. M. Pinkiewicz – od 1 stycznia codziennie w każdą noc jest cywilny patrol. Nie zawsze go widać.
Innych pytań nie było.
Przew. RG J. Przyłucka podziękowała Komendantowi i Kierownikowi za udział w sesji i życzyła
realizacji zamierzeń.
Przew. RG J. Przyłucka ogłosiła 10 minut przerwy.
Ad. 3 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
a) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2007 rok – omówiła Skarbnik
Gminy Jolanta Żbikowska. Pani Skarbnik omówiła poszczególne załączniki do projektu
uchwały.
Dyskusja:
Radny Z. Łysik zapytał o dział 900 o 30 tyś. zł na oświetlenie?
Wójt Gminy H. Brejwo – wycofała z budżetu budowę oświetlenia w Różynach, ul. Leszczynowa
150 tyś. zł, 30 tyś. zł zostawia na zadania bieżące. To oświetlenie zostanie wybudowane, ale nie za
nasze pieniądze. Musimy jednak podpisać umowę na ilość punktów celem doświetlenia i na wzrost
cen energii.
Radny Z. Łysik - Jest to dział ochrony środowiska i chciałby, aby część tej kwoty przeznaczyć na
zakup zieleni, na dodrzewianie.
Wójt Gminy H. Brejwo – kwota 30 tyś. zł może starczyć na wydatki bieżące, ale nie jest pewna.
Pozostałe środki z tego zadania chcemy przeznaczyć na ścieżkę rowerową i przeliczenie kosztorysu
inwestorskiego oraz zakończenie budowy świetlicy wiejskiej w Różynach.
Radny R. Klamann – powinniśmy zmienić porządek obrad. Najpierw powinien być projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia kredytu a potem dopiero zmiana budżetu.
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Skarbnik Gminy J. Żbikowska – najpierw musi być deficyt, aby potem pokryć go kredytem. Jak nie
ma zmiany budżetu to nie ma sensu podejmować uchwały o kredycie. Jest to zgodne z ustawą o
finansach publicznych.
Innych głosów nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Obecnych na sesji 13 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy – 15 radnych.
Wynik głosowania: za – 13 radnych., głosów przeciw – nie było, wstrzymał się - 1 radny..
Uchwała Nr XIV/117/08 została podjęta.
b) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na przebudowę
budynku Urzędu Gminy w Pszczółkach - przedstawiła Wójt Gminy H. Brejwo,
Wójt Gminy H. Brejwo wyjaśniła, że będziemy czynić starania, aby tego kredytu nie brać.
Wyślemy podjętą uchwałę do RIO celem zaopiniowania. Będziemy robić wszystko, aby nie
ucierpiały inne zadania. Uważamy, że należy wejść z remontem całego Urzędu, przeprowadzić
remont i go zakończyć, aby można było przyjmować interesantów w godziwych warunkach. Są
głosy, że za te środki lepiej wybudować nowy Urząd Gminy. Wymagania dla nowych budynków są
bardzo duże. Nie mamy też terenu pod budowę Urzędu. Lokalizacja Urzędu jest bardzo dobra.
Nowy obiekt też musiałby mieć miejsce centralne z dobrym dojazdem i parkingiem. Blisko do kolei
i autobusu. Urzędów nie powinno się szukać. Był pomysł, aby zrobić w nowym ośrodku zdrowia,
też przy ul. Lipowej, na placu przy ul. Pomorskiej. Poprzednia Rada Gminy analizowała sprawę i
wracamy do tematu remontu. Chcieliśmy zadanie etapować, ale radykalne posunięcie pozwoli, że
wejdą fachowcy, zrobią i wchodzimy z zadaniami.
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XIV/118/08 została podjęta.
c) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego przedstawiła Wójt
Gminy p. Hanna Brejwo,
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XIV/119/08 została podjęta.
d) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawierania umów dot. usług
telefonicznych przedstawiła Wójt Gminy p. Hanna Brejwo,
Radny Z. Łysik zapytał czy to dotyczy TPSA, czy komórkowych?
Wójt Gminy H. Brejwo – wszystkich.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XIV/120/08 została podjęta.
e) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójt Gminy do wydzierżawiania i wynajmowania
nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Pszczółki przedstawiła Wójt Gminy H.
Brejwo,
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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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 XIV/121/08 została podjęta.
f) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do podejmowania decyzji w
sprawie wykonywania prawa pierwokupu przy zbywaniu nieruchomości przez
użytkowników wieczystych i właścicieli gruntów znajdujących się na terenie Gminy
Pszczółki przedstawiła Wójt Gminy p. Hanna Brejwo,
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Obecnych na sesji 14 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy – 15 radnych.
Wynik głosowania: za – 15 radnych., głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XIV/122/08 została podjęta.
g) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
niezabudowanej działki nr 320/11 położonej w miejscowości Pszczółki przedstawiła Wójt
Gminy p. H. Brejwo,
Poprosiła o naniesienie autopoprawki w § 1 i w § 2 dopisać „Gdańsk – Północ”.
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały wraz z
naniesioną autopoprawką.
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 XIV/123/08 została podjęta.
h) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
zabudowanej działki nr 23/30 położonej w miejscowości Ulkowy przedstawiła Wójt Gminy
p. Hanna Brejwo,
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XIV/124/08 została podjęta.
i) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej niezabudowanej działki nr
366/1 położonej w m. Różyny, z przeznaczeniem na poszerzenie siedliska przedstawiła
Wójt Gminy p. H. Brejwo,
Radny R. Klamann zapytał, czy jak ci Państwo stawiali płot to nie wiedzieli gdzie granica?
Wójt Gminy H. Brejwo – nie wiedzieli. Mogłoby wynikać z nieporozumienia. Są takie przypadki w
Różynach, Skowarczu. Nie odnawiano granic. Tam gdzie rosną drzewa często były granicą. Ci
Państwo, jak by remontowali swoja nieruchomość weszli by na nasz teren.
Przew. RG J. Przyłucka dodała, że radnemu chodzi o to, że ta pani pracowała w Urzędzie jako
budowlaniec.
Innych głosów nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Obecnych na sesji 14 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy – 15 radnych.
Wynik głosowania: za – 12 radnych., głosów przeciw – 2 i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XIV/125/08 została podjęta.
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j) Projekt uchwały w sprawie zamiany części działki nr 321/4 na część działki nr 321/3
położonych w m. Skowarcz przedstawiła Wójt Gminy p. Hanna Brejwo,
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XIV/126/08 została podjęta.
k) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Pszczółki z
organizacjami pozarządowymi na 2008 rok przedstawiła Wójt Gminy p. H. Brejwo,
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XIV/128/08 została podjęta.
l) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Rębielcz
przedstawiła Wójt Gminy p. H. Brejwo,
Dodała, że radni otrzymali w dniu dzisiejszym nowe uzasadnienie do uchwały.
Chodzi o to, że zgłosiła się firma która chce składać okna lub utworzyć centrum logistyczne.
Chodzi o teren ok. 14 ha. Tocza się rozmowy dotyczące dróg. Jest tam droga techniczna do
Malenina. Planują zrobić drogę, która obecnie jest w złym stanie i pytali, czy gmina wykona
chodnik?
Przew. RG J. Przyłucka – co będzie jak GTC nie wyrazi zgody na korzystanie z drogi technicznej?
Wójt Gminy H. Brejwo - do planu wprowadzimy zapis, że „przed zainwestowanie w działkę musi
być droga”.
Radny Z. Łysik zapytał, gdzie jest ta działka?
Sołtys P. Nowomiejski – od Rębielcza do Malenina, przed autostradą.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XIV/128/08 została podjęta.
m) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna droga wewnętrzna,
stanowiąca działkę nr 222/13) przedstawiła Wójt Gminy p. H. Brejwo,
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XIV/129/08 została podjęta.
n) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/116/07 Rady Gminy Pszczółki z dnia
18 grudnia 2007 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
niezabudowanych działek nr 234 i 235 położonych w miejscowości Kolnik przedstawia
Wójt Gminy H. Brejwo,
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały wraz z
naniesioną autopoprawką.
Obecnych na sesji 14 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy – 15 radnych.
Wynik głosowania: za – 14 radnych., głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
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Uchwała Nr XIV/130/08 została podjęta.
o) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rębielcz na lata
2008 – 2014 przedstawiła Wójt Gminy H. Brejwo,
Radni otrzymali nowe str. 7 i 8.
Radny Z. Łysik poprosił aby na str. 3 poprawić błąd: jest „nie mam”, winno być „ nie ma”.
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały wraz z
naniesioną autopoprawką.
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 XIV/131/08 została podjęta.
p) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Pszczółki na 2008 rok przedstawiła Przewodnicząca Komisji p. J. Jakowska.
Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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 XIV/132/08 została podjęta.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki za 2007 rok –
przedstawiła Przewodnicząca Komisji Pani Janina Jakowska.
Pytań nie było.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki
za 2007 rok – przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Sądej.
Pytań nie było.
Ad. 6
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu
Rady Gminy Pszczółki za 2007 rok – przedstawiła Przewodnicząca Komisji Pani Helena
Grzesiuk.
Pytań nie było.
Ad. 7
Plan Pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki na 2008 rok –
przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Sądej.
Sołtys J. Guszkowski zapytał, kiedy odbędzie się spotkanie z sołtysami w sprawie remontu dróg
wiejskich?
Przew. Komisji K. Sądej – na ten temat rozmawialiśmy w zeszłym roku. Dużo zostało już zrobione,
a jeszcze więcej zostanie zrobione. W czerwcu planowane jest spotkanie z sołtysami.
Przew. RG J. Przyłucka – priorytety są ustalone i robione są systematycznie. Jest lista dróg ale
można nanieść aktualne potrzeby.
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Wójt Gminy H. Brejwo – ceny były takie, że dużo nie zrobiono w zeszłym roku. Teraz
systematycznie robimy. Wchodzimy z równaniem dróg. Ul. Młyńska w Róźynach musimy
wyrównać gruzem. W Kleszczewku było już równanie dróg. Pani Wójt poprosiła o informacje
gdzie należy wyrównać drogi.
Sołtys S. Piskorz – woli drogę służbową. Nie chce biegać do p. Wójt. Nie chce się narzucać.
Wójt Gminy H. Brejwo – telefon służbowy jest czynny 24 godziny na dobę. Komisja Gospodarcza
ustala kolejność remontu dróg i to ułatwia pracę. To nie jest narzucanie zadań organowi
wykonawczemu. Chodziło o ustalenie tego co jest najważniejsze. Dziś do budżetu wprowadzamy
25 tyś. zł na równanie dróg. Ceny poszły w górę. Na drodze w Ulkowie trzeba zdjąć płyty, nawieść
gruz i wyrównać.
Ad. 8
Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy
Pszczółki na 2008 rok – przedstawiła Przewodnicząca Komisji Pani Helena Grzesiuk.
Dodała, ze styczeń i luty już jest zrealizowany. W dniu dzisiejszym odbyło się trzecie spotkanie.
Przewodnicząca zaproponowała, aby z miesiąca maja temat „Zapoznanie się z pracą Szkoły
Filialnej w Kolniku przenieść na miesiąc kwiecień aby spotkanie odbyło się wspólnie z Komisją
Rewizyjną.
Sołtys P. Nowomiejski poprosił aby do planu wprowadzić temat dot. pracy Szkoły Podstawowej w
Żelisławkach.
Przew. Komisji H. Grzesiuk – w tym roku była Komisja w Szkole w Żelisławkach i zapoznała się z
jej pracą.
Sołtys P. Nowomiejski – dochodzą różne głosy na temat szkoły, ale nie chce mówić na forum.
Przew. RG J. Przyłucka poprosiła pana sołtysa o przekazanie informacji do Przewodniczącej
Komisji Oświaty.
Przew. Komisji H. Grzesiuk poprosiła wszystkich o dopisanie do planu pracy Komisji w miesiącu
październiku „Zapoznanie się z pracą Szkoły Podstawowej w Żelisławkach”.
Radny R. Klamann – zaproponował, aby dwie Komisje: Oświaty i Gospodarcza w sierpniu
spotkały się na stadionie 700 lecia Pszczółek. Będą planowały budżet na 2009 rok. Czy jest
sensowne dokończenie stadionu, czy należy go zostawić. Wprowadzane są nowe inwestycje a
stadion zostawiony.
Przew. Komisji Gospodarczej K. Sadej zaproponował, aby Komisje gospodarcza i Oświaty
dopisały do planu pracy na miesiąc czerwiec „wizja lokalna na stadionie 700 lecia Pszczółek”.
Ad. 9
Informację Wójta Gminy o jego pracach w okresie między sesjami przedstawiła p. H. Brejwo.
Poinformowała, że:
− zakończono postępowanie przetargowe na świetlicę wiejską w Różynach,
− przygotowano postępowanie przetargowe na kanalizację w Różynach, od stycznia 22% Vat,
− w dniu jutrzejszym ma odbyć się spotkanie w powiecie w sprawie podziału środków z
programu operacyjnego. Trzeba przyzwyczaić się z myślą, że środków nie będzie. Na wszystkie
lata 2008-2012 ma być 5 milionów zł na wszystkie gminy. W powiecie. Na każdą gminę
przypadać będzie ok. 44 tyś. zł. Nasza gmina ma projektów na ok. 50 milionów zł. Powiat chce
podzielić środki na najważniejsze zadania. Pani Wójt dodała, że 5 milionów zł na 5 lat to
żenada. Pieniądze są w Polsce, ale pójdą na zadania związane z EURO. Nasz powiat jest za
dobrze sytuowany: dochód na 1 mieszkańca jest wysoki, gęstość zaludnienia na 1 mieszkańca
jest duża, bezrobocie za niskie. Nie łapiemy się do czegokolwiek. Przyjęto jednak kryteria, że
gminy które sobie radzą aby ich nie pozostawiać samym sobie.
− sporządzone są 4 wyceny: operaty szacunkowe dot. sprzedaży gminnych nieruchomości:
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- I operat: cena działki na poszerzenie siedliska w Ulkowie – za 1 m2 – 46,60 zł., nie podlega
przetargowi. Pani Wójt zapytała zebranych co myślą o tej cenie?
Sołtys J. Guszkowski – czy Urząd Skarbowy sprawdza?
Wójt Gminy H. Brejwo – co sprawdza? Jeżeli prywatny sprzedaje to sprawdza się czy jest
zawyżone czy zaniżone?
Sołtys P. Nowomiejski zaproponował cenę za 1 m2 – 90 zł.
Sołtys S. Piskorz zapytał, czy wiedzą zebrani ile kosztuje 1 tona ziemi?. Ile kosztuja działki.
Przyszły właściciel zyska. Zaproponował minimalną cenę 60 zł za 1 m kw.
Przew. RG J. Przyłucka zaproponowała stawkę 50 zł.
Zarządziła głosowanie nad poszczególnymi stawkami.
Zapytała, kto z radnych jest za stawką 90 zł za m. kw.?
Wynik głosowania: za – 2 osoby.
Zapytała, kto z radnych jest za stawką 60 zł za m. kw.?
Wynik głosowania: za – 10 osób.
Zapytała, kto z radnych jest za stawką 50 zł za m. kw.?
Wynik głosowania: za – 4 osoby.
Zapytała, kto z radnych jest za stawką 46,60 zł za m. kw.? - zgodnie z propozycją p. Wójt.
Wynik głosowania: za – 1 osoba.
Przew. RG J. Przyłucka stwierdziła, że najwięcej radnych opowiedziało się za stawką 60 zł
za m. kw. Brutto.
- II operat – działka w Pszczółkach, przy torach, tam gdzie są ule. Działa 900 m2,
wyceniono na 30.555 zł netto plus vat, 1 m2 - 33 zł. Działka na przetarg.
Sołtys J. Guszkowski zapytał, czy jest to działka budowlana?
Wójt Gminy H. Brejwo – nie , to działka przy torach kolejowych.
Radni zgodzili się z wyceną.
- III operat – działki w Kolniku – 1,39 ha – 688.330 zł za 1 m. kw 49,50 zł. netto. Działka
na przetarg. Od tej ceny wyjdziemy.
Sołtys J. Węsierski prywatnie ludzie sprzedają działki za 60 zł za m. kw.
Sołtys J. Guszkowski – czy tam jest zabudowa indywidualna?
Wójt Gminy H. Brejwo – nie, przemysł i usługi. Prywatnie nie ma Vat, po prostu jest taka
cena.
Przew. RG J. Przyłucka zarządziła głosowanie nad stawką 60 zł netto?.
Zapytała, kto z radnych jest za stawką 60 zł za m. kw.?
Wynik głosowania: za – 12 osób
Zapytała, kto z radnych jest za stawką 49,50 zł netto za m. kw.?
Wynik głosowania: za – 8 osób.
Radni opowiedzieli sie za stawką 60 zł netto jako cena wyjściowa.
Pani Wójt dodała, że działki w Różynach dot. użytkowania wieczystego wyceniono na
37.167,41 zł o pow. 1469 m2.
− Sprawa Szkoły Filialnej w Kolniku:
1) od września w tej szkole nie będzie uczniów. W klasach II-III jest 9 uczniów. Wszystkie
dzieci przejdą do Szkoły Podstawowej w Pszczółkach. Oficjalnie szkoła istnieje, ale nie ma
uczniów. Jest to filia, która może funkcjonować. Od września wyposażenie z I piętra szkoły tj.
komputery przeniesione zostaną na parter. Kierownik szkoły znajdzie zatrudnienie w Szkole
Podstawowej w Kolniku jako terapeuta. Jest propozycja aby została zastępcą dyrektora ds.
nauczanie zintegrowanego. Pani Dyrektor jest zadowolona z tej propozycji.
Radna K. Cieślwicz zapytała, co z ta drugą panią?
Wójt Gminy H. Brejwo – przechodzi do Szkoły Podstawowej w Pszczółkach.
2) Kolnik – sprawa wiatraków. Pokazują się firmy, zainteresowane stawianiem wiatraków.
Trwa debata na temat podatków od tych wiatraków. Jest kilka orzeczeń w tej sprawie. Gmina
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ustala % udział od wartości budowli. Min.2%, w gminie też 2%. Od wartości jakiej należy ten
% obliczać? Fundament plus maszt i od tego 2%. Gmina uważa, że od wartości całego wiatraka.
Powstał spór czy tak czy tak? Ukazało się już 6 orzeczeń sądowych. Po dyskusji Ministerstwo
Finansów z Ministrem Infrastruktury uważają, że podatek musi być liczony od podstawy plus
maszt. Orzeczenia sądowe nie są wykładnią prawa. My mamy inną interpretację.
Pan Zenon z Kolnika poinformował Panią Wójt, że był inwestor, który nalegał, aby podpisać
umowę, bo Wójt Gminy ponoć wyraziła zgodę. Krzyczał i kazał podpisać umowę. Jest to teren
prywatny i nikt nie może zmusić do podpisania umowy. Wójt nie ma nic do powiedzenia w tej
sprawie. Nie może wyrazić zgody bez właściciela ziemi. Pani Wójt jest przeciwna stawianiu
wiatraków tam gdzie buduja się domy. Musi istnieć strefa ochronna. Wiatrak nie wnosi miejsc
pracy. Były wnioski z gminy Tczew w sprawie budowy wiatraków. Wyraziła stanowisko, że
wyrazimy zgodę, ale zachowana musi być odległość od naszej granicy gminy tak, aby
mieszkańcy mogli budować domy. (700 m). Chcą budować wiatraki w gminie sąsiedniej, ale z
wykorzystaniem naszych dróg. Jedynym terenem na terenie naszej gminy jest teren za
autostradą w kierunku Sobowidza. Nie będzie tam budownictwa.. Rębielcz, Kolnik, Pszczółki,
Różyny, Ulkowy – nie powinny posiadać wiatraków. Musimy brać pod uwagę plan długoletni.
Właściciel oddaje ziemię na 30 lat. Nie jest to miejsce pracy. To pustki. Nie wiemy czy wiatraki
sa szkodliwe, ale objawy sa takie same jak przy wietrze halnym.
Sprawa wiaduktu w Różynach na drodze gminnej. Przewidywany jest wiadukt w Skowarczu –
droga powiatowa, a w Pszczółkach tunel na drodze powiatowej. Odbyło się pierwsze spotkanie
z PKP w sprawie wiaduktu w Różynach. Porozumienie dotyczy współfinansowania: wiaduktu
plus drogi dochodzącej do wiaduktu. Inwestorem jest kolej, ale chodzi o przejęcie dwóch
obiektów w majątek gminy.
Pani A. Gołkowska dodała, że wczoraj wpłynęła kolejna wersja porozumienia. Osobą
finansującą oba obiekty ma być PKP., ale jest pytanie, czy gmina po okresie gwarancyjnym ok.
5 latach przejmie środki trwałe na swój stan tj. Wiadukt i drogi dojazdowe do wiaduktu. Droga
na wiadukcie będzie miała tę samą klasę drogi co teraz. Kolej uzależnia dalsze postępowanie od
decyzji gminy. Jeżeli gmina powie „nie” w sprawie przejęcia wiaduktu to kolej odstąpi od
budowy.
Wójt Gminy H. Brejwo – odczytała fragment ustawy „o drogach publicznych”. W tej sprawie
przyszedł również fax. Musimy pozytywnie zaopiniować. Boli tylko konserwacja. Nie mamy
wiaduktu na naszym terenie i nie wiemy co to jest konserwacja. Czy po okresie monitoringu
będzie tylko odśnieżanie i utrzymanie w czystości? Bronić się będziemy przed konserwacją. Po
wiadukcie jeździć będzie można o tonażu do 30 ton. O wyższej klasie nie może byc mowy, bo
nasze drogi nie mają wyższej klasy. Zwrócono się też do nas, czy nasza gmina jest w stanie
zapewnić lokale mieszkalne dla ludzi zamieszkałych w obrębie budowy wiaduktu?
Odpisaliśmy, ze nie ma takiej możliwości, muszą dla tych ludzi znaleźć mieszkania.

Ad. 10
Informację Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady Gminy przekazała p. J.
Przyłucka.
Poinformowała, że:
− oprócz czynności rutynowych wysłała pismo do NFZ, ale odpowiedź nie wpłynęła,
− na Komisji Gospodarczej ustalono, że spotkamy sie z pracownikami służby zdrowia w dniu
dzisiejszym, ale z uwagi na to, że dwóch lekarzy miało zajęty termin na dziś ustalono z p.
Rembiasz, że spotkanie odbędzie się w dniu 2 kwietnia o godz. 1815 w Publicznym Gimnazjum.
Mamy do czynienia z lekarzami, trudno znaleźć odpowiedni termin na spotkanie. Przew. RG. J.
Przyłucka zapytała zebranych, czy ten termin jest odpowiedni?
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−

Sołtys M. Brzeska – potwierdziła, że jest to odpowiedni termin i nie należy go przekładać.
Przew. RG J. Przyłucka poprosiła o przygotowanie się do tego spotkania.
J. Przyłucka poinformowała, że Fundacja „Żyć godnie” przysłała świąteczne życzenia.

Ad. 11
Wolne wnioski i informacje.
Sołtys J. Guszkowski poruszył problem równania dróg. Odbywa się spotkanie w tej sprawie co
roku. Dodał, że nie wszystkie trzeba równać. Niektóre wystarczy raz a niektóre dwa razy. Mówiła
pani Wójt, że jedną drogę będziemy robić gruntownie. Był na ul. Łąkowej – nie jest źle. Na
równanie dród mamy dziś 20 tyś. zł.
Wójt Gminy H. Brejwo – 20 tyś. zł dokładamy do budżetu dzisiaj. W Skowarczu mieszkańcy z ul.
Modrzewiowej się złoszczą, ale z nimi na roboczo spotkamy się.
Sołtys S. Piskorz – Pszczółki nie rozumieją problemów wsi. U p. Drzewieckiej jest co dwa
tygodnie. Prosi o gruz. Tam gdzie są wsie jest równanie dróg. W Pszczółkach są jomby, a w
Różynach dziura na dziurze. Nie chce inwestycji. Prosi tylko o wywrotkę gruzu.
Radny R. Klamann zaproponował, aby w Różynach zatrzymać inwestycje i zrobić drogi. W
pieniądzach nigdy nie będzie sprawiedliwie.
Radny K. Sądej – na drogi jest kwota 450 tyś. zł. Czy mamy robić nowy plan, jeżeli nie wykonano
starego planu. Jeżeli trzebą jednej wywrotki to jeden telefon do p. Wójt i można szybko załatwić.
Ul. Młyńska w Różynach jest ważna drogą, ale gorsze są w Pszczółkach. W Różynay wpompowano
już 8 milionów złotych.
Przew. RG J. Przyłucka – cała gmina zaciska zęby, aby robić kanalizację w Różynach.
Radny K. Sadej – w naszej gminie najważniejsza jest kanalizacja. W Pszczółkach zrobiono
kanalizację i się zapomina. Skończymy kanalizację w Różynach i będziemy robić dalej. Na wielu
drogacj chciałoby się asfalt.
Wójt Gminy H. Brejwo – taki sposób rozmowy to zły kierunek. Nie można mówić że nie robimy
nic w terenie. W Pszczółkach mówimy, że dbamy tylko o teren, a teren mówi, że wszystko robi się
w Pszczółkach. Równanie dróg też kosztuje. Tam gdzie trwa budowa i równamy teren to z
powrotem jest to samo. Niektóre drogi równamy co miesiąc. Na ul. Młyńskiej w Różynach można
wyłożyć gruzem, ale musimy gruz najpierw pozyskać. Nobas nie posiada gruzu. Jest taka sytuacja,
że nie ma my zrobionych dróg zaplanowanych w ubiegłym roku. Pani Wójt wstrzymuje jeszcze
remonty na drogach, bo to zadanie można współfinansować z Urzędem Marszałkowskim.
Złożyliśmy wnioski w sprawie trzech dróg na 700 tyś. zł. Czekamy na dodatkowy zaszczyk z
Ministerstwa. Jeżeli okaże się, że otrzymamy więcej to musimy mieć 50 % kosztów w budżecie.
Później przystąpimy do prac na drogach naszych, na które nie będzie dofinansowania. Mamy
miejscowości np. Kleszczewko, Żelisławki w których powinniśmy wykonywać jakieś zadanie. Tam
nic nie jest robione. Kolnik, Skowarcz – kanalizacja, w Rębielczu – mamy do zrobienia drogę.
Staramy się realizować wszędzie. Ta gmina ma tylko 18 milionów z czego 50% zabiera oświata.
Na remontach mamy więcej pieniędzy w budżecie. Poprosiła sołtysów o bezpośrednie zgłaszanie
dróg do remontu.
Innych głosów nie było.

Ad. 12
Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka podziękowała za udział w XIV sesji Rady Gminy.
Złożyła świąteczne życzenia. Zamknęła obrady XIV sesji słowami: ”Zamykam obrady XIV sesji
Rady Gminy Pszczółki”.
Sesję zakończono o godz. 2000.
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Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. organizacji Urzędu
i Kancelarii Rady Gminy
mgr Henryka Głogowska
PRZEWODNICZĄCA RADY
Jolanta Przyłucka
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