PROTOKÓŁ Nr XV/08
XV sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach,
w dniu 24 kwietnia 2008 roku.
XV sesję Rady Gminy Pszczółki rozpoczęto 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.
Radni otrzymali projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami niezbędnymi do
podjęcia przedmiotowych uchwał w terminie przewidzianym prawem. Na sesji otrzymali nowy
projekt uchwały dot. „zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu p.n.
Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne poprzez kampanię
promocyjną produktów rybnych „100 sposobów na rybę” w formie weksla in blanco”.
Protokołowała: Henryka Głogowska – Główny Specjalista ds. Organizacji Urzędu i
Kancelarii Rady Gminy.
Ad. 1
Sprawy regulaminowe:
Ad a) otwarcie sesji
XV sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy słowami: „Otwieram
XV sesję Rady Gminy”. Powitała radnych, Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy oraz
sołtysów Gminy.
Ad b) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Gminy p. J.Przyłucka stwierdziła że w
sesji uczestniczy 15 radnych.
Przewodnicząca stwierdziła, że tym samym sesja jest prawomocna i zdolna do
podejmowania uchwał. (Lista obecności w załączeniu). Ustawowy skład Rady – 15 radnych.
Wszyscy obecni.
W sesji uczestniczyło także 9 sołtysów. Wszyscy obecni.
W załączeniu lista obecności.
Ad c) zatwierdzenie porządku obrad
Przewodnicząca RG J. Przyłucka poinformowała, że chce wprowadzić autopoprawkę do
porządku obrad na prośbę Pani Wójt. Chodzi o wprowadzenie jednego projektu uchwały pod
lit. „c) w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu p.n.
Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne poprzez kampanię
promocyjną produktów rybnych „100 sposobów na rybę” w formie weksla in blanco”.
Radni otrzymali na sesji projekt uchwały w tej sprawie.
Zapytała radnych, czy są propozycje dot zmiany porządku obrad?
Propozycji innych nie zgłoszono.
Obecnych 15 radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem projektu uchwały do
porządku obrad.
Wynik głosowania: za – 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały został wprowadzony.
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad całym porządkiem obrad.
Wynik głosowania: za – 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został zatwierdzony.

PORZĄDEK OBRAD XV sesji Rady Gminy Pszczółki przedstawiał się następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie kworum,
c) przedstawienie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołu XIV sesji,
e) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
f) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Rozpatrzenie i podjęcie następujących uchwał:
a) Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu Gminy Pszczółki za
2007 rok - wystąpienie Wójta Gminy i Skarbnika Gminy.
b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Pszczółki za 2007 rok – przedstawia Skarbnik Gminy Pani Jolanta Żbikowska.
c) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Pszczółki za 2007
rok – przedstawia Przewodnicząca Komisji Pani Janina Jakowska.
d) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Pszczółki z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok – przedstawia Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Pani Janina Jakowska.
e) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pszczółki – przedstawia Skarbnik Gminy Pani
Jolanta Żbikowska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki z wykonania budżetu
gminy za 2007 rok – referuje Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Przyłucka.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach za 2007
rok – referuje Kierownik GOPS-u.
9. Rozpatrzenie i podjęcie następujących uchwał:
a) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach – referuje Dyrektor GBP Pani Bogumiła
Tuźnik,
b) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2008 rok – referuje
Skarbnik Gminy p. Jolanta Żbikowska,
c) Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o
dofinansowanie projektu p.n. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na
produkty rybne poprzez kampanię promocyjną produktów rybnych „100 sposobów na rybę”
w formie weksla in blanco – referuje Wójt Gminy p. Hanna Brejwo.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1 d) przyjęcie protokołu XIV sesji:
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka stwierdziła, że protokół XIV sesji Rady Gminy był
wyłożony do wglądu i radni nie wnieśli żadnych poprawek.
Protokół Nr XIV/08 został zatwierdzony przy braku sprzeciwu.
Ad. 1 e) interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania sołtysów:
Sołtys P. Nowomiejski zapytał o sprawę projektu statutu sołectw. Poprosił o wpisanie do projektu
statutu zapisu, że sołectwo działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz że sołectwo
ma zdolność sądową. Chodzi o to, aby każde sołectwo miało możliwość występowania do sądu.
Przew. RG j. Przyłucka wyjaśniła, że odbywają się zebrania wiejskie na których będą
przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami w sprawie przyjęcia projektów statutów sołectw.
Takie zebranie odbędzie się również w Rębielczu. Po konsultacjach projekt statutu trafi na Radę
Gminy. Propozycja sołtysa zostanie sprawdzona przez prawnika.
Wójt Gminy H. Brejwo dodała, że trzeba sprawdzić pod względem prawnym, trzeba sprawdzić
podstawę prawną. Zapytała sołtysa jaka jest intencja wprowadzenia takiego zapisu?
Sołtys P. Nowomiejski wyjaśnił, że dowiedział się od pani z Kancelarii Prezydenta Warszawy, że
jest taka możliwość.
Radny R. Klamann poruszył sprawę przewróconych boksów. Zapytał, czy wiemy kto to zrobił?
Tam jest monitoring. Zgłaszał również sprawę ustawienia toalet w centrum Pszczółek.
Wójt Gminy H. Brejwo wyjaśniła, że od sprawy TOY TOY broni się jak może. Jesteśmy na etapie
zbierania ofert. Jest możliwość podłączenia toalet do kanalizacji. Pani Wójt boi się tylko kto je
będzie sprzątał, kto będzie o nie dbał, na bieżąco utrzymywał. Sprawa boksów – były przewrócone,
był to duży wysiłek dla tych co przewracali. Zalane zostały fundamenty. Być może teraz nie będzie
można ich przewrócić. Monitoring jest, ale kasuje się go po dwóch dniach. Zdarzenia występują
późnym wieczorem i nie można zidentyfikować twarzy wandali.
Radny R. Klamann – na Stadionie odbywają się libacje alkoholowe. Były tam poważne śpiewy.
Patrol Policji jeździ ok. 22:30.
Wójt Gminy H. Brejwo - teren szkoły, za szkołami, boiska sportowe nie umie ocenić czy Policjanci
przejeżdżają samochodem czy wychodzą z samochodu? Boisko jest zamknięte. Pani Wójt nie wie
czy coś się działo, nie miała takiej informacji. Poprosi mieszkańców o informację.
Radna H. Grzesiuk – mieszkańcy ul. Kasztanowej proszą, aby na ul. Łąkowej położyć śpiącego
policjanta, gdyż samochody rozwijają dużą prędkość. Proszą o doraźne rozwiązanie.
Wójt Gminy H. Brejwo – czy na ul. Łąkowej można rozwinąć prędkość?
Radny A. Marszałkowski poruszył sprawę przyjmowania dzieci do przedszkola. 27 dzieci nie
zostało przyjętych. Rodzice chcieliby umieścić dzieci w przedszkolu bo pracują.
Wójt Gminy H. Brejwo – mamy wiedzę, że 24 dzieci 4-5 letnich nie zostało przyjętych. Odbyło się
spotkanie gdzie również uczestniczyła Przewodnicząca Rady Gminy na którym postanowiono, aby
zerówka przeszła do Szkoły Podstawowej. W Przedszkolu zrobi się miejsce. Na spotkaniu
uzyskano zgodę rodziców. Do 12 maja Szkoła Podstawowa ma przygotować projekt
organizacyjny, a małe dzieci zostaną przyjęte do przedszkola.
Innych głosów nie było.
Ad. 2
Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2007 rok:
Skarbnik Gminy Jolanta Żbikowska omówiła wykonanie budżetu Gminy Pszczółki za 2007 r.
Dodała, że sprawozdanie szczegółowo było omawiane na posiedzeniach poszczególnych Komisji
Rady Gminy.
Wójt Gminy Hanna Brejwo przedstawiła wykonanie budżetu Gminy Pszczółki za 2007 rok za
pomocą rzutnika multimedialnego. Pani Wójt zaprezentowała realizację budżetu za ubiegły rok.
Po prezentacji, Przew. RG J. Przyłucka poprosiła radnych o opinię w powyższej sprawie.
Radny Z. Łysik – najważniejsze, że dochody zostały przekroczone, a wydatki niezrealizowane.
Radny wyraził pozytywną opinię w 100%.

Przew. RG J. Przyłucka wyraziła zdanie, że to co zaprezentowała Pani Wójt to dotyczy różnych
dziedzin życia, kultury, sportu. Umiemy zachować równowagę, a nie ograniczać się do jednej
dziedziny. Budżet wykonano w sposób rzetelny, celowy. Przewodnicząca wyraziła pozytywną
opinię dotyczącą wykonania budżetu.
Ad. 3
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Pszczółki za 2007 rok odczytała Skarbnik Gminy p. Jolanta Żbikowska.
Ad. 4
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Janina Jakowska odczytała Opinię Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Pszczółki o wykonaniu budżetu Gminy Pszczółki za 2007 rok.
Ad 5
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Janina Jakowska odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej w
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pszczółki z tytułu wykonania budżetu za 2007
rok.
Ad. 6
Skarbnik Gminy p. Jolanta Żbikowska odczytała Uchwałę Nr 057/g260/AIII/08 z dnia
11 kwietnia 2008 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dot.
opinii na temat wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki o udzielenie absolutorium
Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.
Ad. 7
Przewodnicząca Rady Gminy p. Jolanta Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki za 2007 rok.
Obecnych 15 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy – 15 radnych.
Zapytała radnych, kto jest za udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy za 2007 rok?
Wynik głosowania: za – 15 głosów, przeciw – nie było, wstrzymujących się – nie było
Uchwała Nr XV/133 /08 została podjęta.
Przewodnicząca RG J. Przyłucka podziękowała Pani Wójt za pracę na rzecz Gminy, życzyła aby
było więcej pieniędzy na inwestycje. Wiceprzewodniczący R. Klamann i Z. Łysik ofiarowali Pani
Wójt piękny bukiet kwiatów.
Wójt Gminy H. Brejwo podziękowała za piękne kwiaty. Powiedziała, że te kwiaty tak naprawdę
należą się wszystkim radnym, sołtysom, każdemu z osobna. Podziękowała współpracownikom, bo
bez nich nie byłoby absolutorium. Też ważne jest kto stoi na czele, ale gdyby nie było Joli, Beaty,
Heni i elastyczności Rady Gminy oraz zaangażowania sołtysów skutkowałoby to tym, że niczego
by się nie udało zrobić.
Ad. 8
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Pani Beata
Nowakowska – Kierownik GOPS. Zaprezentowała działalność Ośrodka również za pomocą
rzutnika multimedialnego.
Radny R. Klamann zapytał ile osób pracuje w GOPS?
P. B. Nowakowska – na dzień 31 grudnia pracuje 2 pracowników socjalnych, 2 panie opiekunki, 2
osoby przy zasiłkach rodzinnych, 1 informatyk na umowę zlecenie, psycholog.
Radny R. Klamann zapytał, czy wypłacają świadczenia sami czy przez kasę gminną?
P. B. Nowakowska – przez kasę gminną.
Radny Z. Łysik – czy jest w naszej gminie grupa AA?
P. B. Nowakowska – nie ma , jest tylko dla rodzin.

Innych głosów nie było.
Ad. 9
a) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok Gminnej
Biblioteki Publicznej w Pszczółkach przedstawiła dyrektor p. Bogumiła Tuźnik.
Szczegółowo omówiła działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.
Radny Z. Łysik zapytał jak taka sympatyczna osoba ściągnęła 1.200 zł za przetrzymanie książek?
P. B. Tuźnik – ściąganie kary może spowodować utratę klienta. Dzieci płacą np. 6 zł i wiedzą, że
za te środki zostaną zakupione nowe pozycje. Często w stosunku do dzieci odpuszcza się.
Radna H. Grzesiuk podziękowała pani Dyrektor za współpracę z miejscowymi placówkami, za
prelekcje, za lekcje, za ciekawe sobotnie spotkania. Podziękowała za to że Panią Dyrektor mamy.
Innych głosów nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Jolanta Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Wynik głosowania: za 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XV/134/08 została podjęta.
b) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2008 rok – przedstawiła
Skarbnik Gminy p. Jolanta Żbikowska. Omówiła na czym polegają zmiany w budżecie.
Wójt Gminy H. Brejwo poprosiła o naniesienie autopoprawki do projektu budżetu. Chodzi o kwotę
15 tyś. zł jaką otrzymaliśmy na dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Skarbnik Gminy J. Żbikowska szczegółowo omówiła autopoprawkę wniesioną przez p. Wójt.
Poprosiła o naniesienie zmiany w treści projektu uchwały: dochody wynoszą 18.282.748,wydatki – 23.014.748 zł. , w załączniku nr 1 zwiększają się dochody na Administrację publiczną
oraz w Zał. Nr 2 dochodzi dz. 921 i zwiększają się wydatki o kwotę 15 tyś. zł.
Wójt Gminy H. Brejwo dodała, że otrzymaliśmy środki na baner przenośny dla naszej gminy, nie
tylko dla Muzeum Miodu. Chodzi o dz. 921.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Jolanta Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Wynik głosowania: za 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XV/135/08 została podjęta.
c) Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie
projektu p.n. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne poprzez
kampanię promocyjną produktów rybnych „100 sposobów na rybę” w formie weksla in blanco –
przedstawiła Wójt Gminy p. Hanna Brejwo.
Pytań nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Jolanta Przyłucka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Wynik głosowania: za 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XV/136/08 została podjęta.
Ad. 10
Wolne wnioski i informacje:
Przewodnicząca RG J. Przyłucka poinformowała, że:
1) W sobotę wspólnie z Panią Wójt odebrały nagrodę „Samorząd przyjazny oświacie” za
wysokie nakłady na oświatę. Pokazała zebranym statuetkę. Obecna była pani minister Hall i
Marszałek Województwa. Pani Przew. dodała, że staramy się, aby oświata była na
odpowiednim poziomie.
2) Zbliża się termin złożenia oświadczeń majątkowych radnych. Dodała, że niezłożenie w
terminie do 30 kwietnia powoduje utratę mandatu radnego.
3) Po spotkaniu z pracownikami ośrodka zdrowia pozostał pewien niedosyt i w związku z tym
odbyło się spotkanie z panią Dyrektor L. Remiasz Szenrok, w którym uczestniczyli
Przewodniczący poszczególnych Komisji, p. Wójt i Przew. Rady Gminy. Nasze wrażenia

pokrywały się z wrażeniami pani Dyrektor. Mamy nadzieję, że nastąpią pozytywne zmiany
w ośrodku zdrowia. Pani Przewodnicząca dodała, że pisaliśmy monit o opiekę świąteczną i
nocną do NFZ. Otrzymaliśmy odpowiedź. Odczytała fragment odpowiedzi.
Wójt Gminy H. Brejwo poinformowała, że wpłynęło pismo do Urzędu Gminy od firmy „Wakos
Beton”w sprawie wydobywania żwiru w gminie Pszczółki. Firma ta kupiła teren po p.
Półgrabskim. Odczytała treść pisma. Pani Wójt dodała, że stanowisko Wójta jest przeciw, ale
decyzja konkretna będzie uzależniona od opinii mieszkańców. Firma chce nas przekonać i proszą
Radę Gminy o spotkanie w tej sprawie. Firma wystąpiła o koncesje do Urzędu Marszałkowskiego.
Urząd Marszałkowski poprosił o opinię Wójta. Wysłano postanowienie z negatywną opinią. Pani
Wójt dodała, że takie samochody niszczą drogi. Firma nie reaguje na pisma Wójta. Pan Prezes
zaproponował Radzie Gminy spotkanie w poniedziałek o godz. 1000.
Pani Wójt zapytała radnych, czy chcą się spotkać z przedstawicielami firmy „Wakos Beton”?
Przew. RG J. Przyłucka uważa, że Rada Gminy powinna się spotkać z przedstawicielami tej firmy.
Wysłuchać obietnic pana Prezesa, ale żadnej odpowiedzi nie udzielimy. Trzeba go wysłuchać,
podziękować za spotkanie, a decyzję podejmiemy w naszym gronie.
Sołtys wsi Ostrowite p. Marzena Brzeska wyraziła zdanie, że jest przeciwna, aby kolejna firma
jeździła dużymi samochodami po drodze do jej miejscowości. Jak idzie do pracy to 10 tirów przed
nią i 10 tirów za nią. Do pracy musi 20 minut wcześniej wyjechać. Na drodze jest bałagan, chociaż
Skańska po sobie sprzątała. Mieszka w Ostrowite – przed wsią jest żwir, za wsią żwir. Są ogromne
skarpy Chodnik jest już zniszczony. Na drodze jest niebezpiecznie a chodzą dzieci.
Wójt Gminy H. Brejwo – trzeba wziąć pod uwagę wszystkie uwagi, zastrzeżenia. Trzeba też
powiedzieć że gdyby tych żwirowni by nie było, to nie byłoby tej drogi do Ostrowitego.
Właściciele firmy :Wakos Beton” najpierw kupili żwirownię od p. Półgrabskiego a potem chcą
rozmawiać z gospodarzem terenu. Nie ta kolejność. Ciężarówki wyjeżdżają bezpośrednio na ul.
Pomorską. Przejazd ul. Pomorską do krajówki to tragedia.
Radny R. Klamann zapytał jakie są skutki prawne? Jaki jest sens spotkania? Wójt mówi – nie,
mieszkańcy – nie a Wojewoda wydaje koncesję.
Wójt Gminy H. Brejwo - absolutnie tak jest, ale nie możemy pozwolić na to, że jesteśmy
bezwładni. Może przystąpimy do planu zagospodarowania przestrzennego i wydamy zakaz
kopalni. Prawdopodobnie mamy teraz przemysł. Możemy protestować i wydać opinię negatywną.
Właściciele firmy nie podeszli do rozmowy. Po prostu kupili żwirownię. Pani Wójt dodała, że
jeżeli Rada Gminy nie chciałaby się spotkać to byłoby to źle odebrane.
Wójt Gminy H. Brejwo uważa, że skoro w poniedziałek tj. 28 kwietnia o godz. 1430 odbędą się
posiedzenia dwóch Komisji to o godz. 1700 może spotkać się cała Rada Gminy z firmą „Wakos
Beton”. Obecni również powinni być sołtysi wsi Skowarcz, Ostrowite i Pszczółki.
Radni zaakceptowali datę powyższego spotkania.
Radny K. Sądej powiedział kilka słów na temat oświaty, szczególnie małych szkół. Rodzice
przypominają sobie o szkole w dniu 1 września. Słyszy się negatywną opinię o małych szkołach, że
jest niski poziom nauczania. Radny zwrócił się do zebranych, że jak ktoś usłyszy taką opinię to
trzeba skierować ją do Dyrektora szkoły, aby pokazała osiągnięcia szkoły. Dzieci uczestniczą w
różnych zajęciach, konkursach, jasełkach, wygrywają w powiecie. Mają sukcesy.
Ad. 11
Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Przyłucka podziękowała za udział w XV sesji Rady Gminy.
Złożyła świąteczne życzenia. Zamknęła obrady XV sesji słowami: ”Zamykam obrady XV sesji
Rady Gminy Pszczółki”.
Sesję zakończono o godz. 1915.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
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mgr Henryka Głogowska
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