PROTOKÓŁ Nr XIV/12
XIV sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 12 września 2012 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
XIV sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 14:00 w sali narad
Urzędu Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczył p.Roman Kalmann Przewodniczący Rady Gminy, przy udziale Wiceprzewodniczących - p.Krzysztofa Sądeja
i p.Zygmunta Łysika.
Protokołowała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady
Gminy.
Radni otrzymali materiały wraz z projektami uchwał i ich uzasadnieniem w terminie
przewidzianym prawem.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

otwarcie sesji,
stwierdzenie kworum,
zatwierdzenie porządku obrad,
przyjęcie protokołu XIII sesji,
interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Pszczółki w I półroczu 2012 r. oraz
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć referuje p.J.Żbikowska - Skarbnik Gminy.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach
w I półroczu 2012 r. - referuje p.J.Żbikowska.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2012-2017
- referuje p.J.Żbikowska,
2) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok - referuje p.J.Żbikowska,
3) w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na wspólną realizację zadania pn.
„Święto Miodu Pszczółkowskiego” - referuje p.E.Grabowska - Insp.ds.kultury i sportu,
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu - referuje p.A.Kłos Podinsp.ds. infrastruktury drogowej,
5) w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Pszczółki - referuje p.H.Kowalska - Insp. ds.
wymiaru podatków,
6) w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji
w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - referuje p.H.Kowalska,
7) w sprawie wykonania zadania z zakresu właściwości powiatu - referuje p.A.Kłos,
8) w sprawie porozumienia z Gminą Miejską Tczew - referuje p.A.Gołkowska - Zastępca
Wójta,
9) w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 - referuje
p.B.Nowakowska - Kierownik GOPS,
10) w sprawie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 referuje p.B.Nowakowska,
11) w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania - referuje p.B.Sosińska-Babiarz
- Inspektor ds.obywatelskich,
12) zmieniająca uchwałę nr XIII/121/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie podziału gminy
na okręgi wyborcze - referuje p.B.Sosińska-Babiarz,
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13) zmieniająca uchwałę nr XIII/118/12 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
prowadzonych na terenie gminy Pszczółki oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania - referuje p.J.Przyłucka - Sekretarz Gminy,
14) w sprawie tygodniowego obowiązkowego czasu pracy nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli realizujących obowiązki psychologa, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze - referuje p.J.Przyłucka Sekretarz Gminy,
15) w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za pracę w trudnych
warunkach oraz niektórych innych składników, a także szczegółowe zasady przyznawania
dodatku mieszkaniowego” - referuje p.J.Przyłucka,
16) w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącego
utworzenia strefy wolnej od upraw roślin modyfikowanych genetycznie - referuje
p.J.Drzewiecki - Insp.ds.rolnictwa i utrzymania terenów zielonych,
17) w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię, elektryczną
i paliwa gazowe gminy Pszczółki - referuje p.Anna Gołkowska,
18) zmieniająca uchwałę nr II/25/02 Rady Gminy Pszczółki z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Pszczółki dla działki o numerze ew. 98 w miejscowości Kleszczewko - referuje
p.A.Gołkowska,
19) zmieniająca uchwałę nr VII/53/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od sprzedaży działek nr 102/8 i 103/6, położonych
w miejscowości Różyny - referuje p.A.Gołkowska,
20) w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/124/08 Rady Gminy Pszczółki z dnia 18 marca
2008 r. - referuje p.A.Gołkowska
21) w sprawie komunalizacji gruntów w Żelisławkach - referuje p.B.Drzewiecka - Insp. ds.
geodezji,
22) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w Pszczółkach - referuje p.A.Gołkowska,
23) w sprawie sprzedaży działki w Pszczółkach - referuje p.A.Gołkowska,
24) sprawie zaliczenia dwóch odcinków drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych referuje p.A.Kłos,
25) zmieniająca uchwałę nr IX/124/03 Rady Gminy Pszczółki z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w Różynach - referuje p.B.Drzewiecka,
26) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka prywatna nr 215/5) - referuje
p.B.Drzewiecka.
5. Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady Gminy.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XIV sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami:
„Otwieram XIV sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitał radnych, Panią Wójt, Zastępcę
Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika, Sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.
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2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził obecność 15 radnych –
wszyscy obecni, zatem sesja jest prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał. Lista
obecności w załączeniu.
W sesji uczestniczyło także 5 sołtysów - lista obecności w załączeniu.
3) przedstawienie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann powiedział, że porządek obrad znajduje
się w materiałach na sesję, które otrzymali wszyscy radni. Zgłosił zmianę treści projektu
uchwały nr 4, a jej nowa wersja została rozdana radnym. Treść dokumentu zasadniczo nie
różni się od pierwotnego, ale tytuł po zmianie brzmi: „w sprawie przystąpienia z Powiatem
Gdańskim do realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu
Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego”.
Zapytał, czy ktoś ma uwagi do zaproponowanego porządku sesji? Ponieważ żadnych nie
zgłoszono, zarządził głosowanie. Obecnych 15 radnych, wynik głosowania: ZA - 15
radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
4) przyjęcie protokołu XIII sesji
Przewodniczący Rady R.Klamann powiedział, że protokół XIII sesji był wyłożony do
wglądu w kancelarii Rady Gminy i radni nie wnieśli do niego żadnych poprawek, w związku
z czym zostaje zatwierdzony przy braku sprzeciwu.
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów
Żadnych nie zgłoszono.
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Nie miały miejsca.
Ad.2 Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Pszczółki w I półroczu 2012 r. oraz
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
Pani J.Żbikowska - Skarbnik Gminy, wyjaśniła, że obowiązek przedłożenia Radzie
Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu wynika z ustawy
o finansach publicznych. Powiedziała, że po dokonanych zmianach, plan dochodów gminy
ustalono na kwotę 24.527.312 zł, natomiast plan wydatków - na kwotę 25.541.026 zł.
Źródłem pokrycia planowanego niedoboru w wysokości 1.013.714 zł są wolne środki z lat
ubiegłych. Wykonanie planu dochodów ogółem wyniosło 51,2%, a wydatków - 42,7%. Półrocze zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 1.648.000,71 zł. W I półroczu gmina
nie miała konieczności zaciągnięcia planowanego kredytu w kwocie 500.000 zł. Do końca
czerwca nie było konieczności rozdysponowania rezerw ogólnych.
Pani J.Żbikowska szczegółowo omówiła realizację planu zadań inwestycyjnych oraz
wykonanie zadań bieżących. Powiedziała, że na koniec I półrocza gmina posiadała
zadłużenie w wysokości 7.975.985,00 zł, co stanowi 32,52 % planu dochodów na 2012 rok
przy dopuszczalnym wskaźniku 60%.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są uwagi bądź pytania do omówionego
zagadnienia?
Radny J.Juchniewicz powiedział, że w zadaniach remontowych zostało wymienione
utwardzenie kruszbetem drogi gminnej w Ulkowach. Zapytał, o którą drogę chodzi?
Pani Wójt odpowiedziała, że chodzi o drogę wewnętrzną od harcówki do drogi
prowadzącej do posesji p.A.Staniewicza.
Innych pytań nie było.
Ad.3 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach w I półroczu 2012 r.
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Pani J.Żbikowska powiedziała, że budżet biblioteki w I półroczu był realizowany
zgodnie z planem. Plan dochodów po zmianach wyniósł 213.344,29 zł i jego wykonanie
wyniosło 50,16%, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 47,67%. Na zakończenie
okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żądne zobowiązania, jedynie należności
wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 24,41 zł za podwójnie naliczoną
zapłatę za jedno z czasopism.
Pytań do przedstawionego zagadnienia nie było.
Ad.4 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2012-2017
Pani J.Żbikowska powiedziała, że bieżąca zmiana budżetu, spowodowana zwiększeniem kwoty dochodów i kwoty wydatków oraz całkowitą rezygnacją z planowanego kredytu
w 2012 r., spowodowała konieczność dostosowania WPF. W wyniku tych zmian zmniejszył
się planowany deficyt z kwoty 1.013.714 zł do kwoty 513.714 zł. Zostały wprowadzone
nowe zadania inwestycyjne na 2012 r.: odbudowa drogi gminnej Skowarcz-Ostrowite oraz
wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu w Skowarczu i Różynach. W wykazie
przedsięwzięć wprowadzono projekt "Comenius IV" z udziałem środków UE, przewidziany
do realizacji w latach 2012-2014 przez Szkołę Podstawową w Pszczółkach. Po podpisaniu
aneksu do umowy na dofinansowanie projektu "Aktywni w Pszczółkach", realizowanego
przez GOPS, zmianie uległy limity wydatków na lata 2012 i 2013. Zmniejszenie
przychodów z tytułu kredytu w 2012 r. o 500.000 zł spowodowało zmiany kwot rozchodów
w latach 2013-2017 oraz kwot na obsługę długu w tym okresie. Konsekwencją tego są
nieznaczne zmiany w kwotach planowanych wydatków bieżących w poszczególnych
latach z powodu zmian kwot dotyczących obsługi długu (raty i odsetki).
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr XIV/131/12 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2012 rok
Na wstępie p.J.Żbikowska poinformowała radnych o autopoprawce Wójta do projektu
niniejszej uchwały. Po otwarciu ofert przetargowych na modernizację hydroforni w Żelisławkach zaistniała potrzeba zwiększenia środków finansowych na to zadanie, aby
umożliwić rozstrzygnięcie przetargu. W związku z tym zwiększa się środki na wymienione
zadanie o 40 tys. zł, zdejmując je z modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.
Pani Wójt wyjaśniła, że przesuwamy w czasie wykonanie odwodnienia na podjeździe
do budynku O.S.P., ale nie rezygnujemy z tego zakresu.
Pani J.Żbikowska szczegółowo omówiła zmiany tegorocznego budżetu gminy. Powiedziała, że projekt obejmuje zwiększenie dochodów o kwotę 452.057 zł, zmniejszenie
wydatków o kwotę 47.943 zł oraz obniżenie kwoty przychodów z tytułu planowanego
kredytu o 500.000 zł, w związku z rezygnacją z niego. Po analizie wykonania planu
dochodów dokonano zmniejszenia kwot w tych źródłach, które nie gwarantują wykonania.
Jednocześnie zwiększono planowane dochody w tych pozycjach, które są już przekroczone lub istnieje realna możliwość przekroczenia zakładanego planu. Załącznik dotyczący
planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego uwzględnia zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta, podjętymi od czasu ostatniej sesji Rady Gminy.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było. Uchwała nr XIV/132/12 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na wspólną realizację zadania pn.
„Święto Miodu Pszczółkowskiego”
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Pani E.Grabowska - Insp.ds.kultury i sportu, wyjaśniła, że uchwała umożliwi Pani Wójt
podpisanie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie imprezy “Święto
Miodu Pszczółkowskiego”, zaplanowanej na 16 września 2012 r. w Parku Lipowym
w Pszczółkach. Środki w wysokości 6.000 zł zostaną przekazane do budżetu gminy
w formie dotacji celowej.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było. Uchwała nr XIV/133/12 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie przystąpienia z Powiatem Gdańskim do realizacji zadania pn. „Poprawa
bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych
na terenie Powiatu Gdańskiego”
Na wstępie Pani Wójt wyjaśniła, że Starostwo poprosiło o ujednolicenie uchwał
w sprawie remontu dróg powiatowych, które będą podejmowane w gminach na terenie
powiatu gdańskiego, stąd zmiana tytułu uchwały i niektórych jej zapisów.
Następnie p.A.Kłos - podinsp.ds. infrastruktury drogowej, powiedziała, że planowana
modernizacja będzie dotyczyła dwóch dróg w Pszczółkach: ul.Korczaka i Sportowej (z początkiem od ul.Krótkiej) do wiaduktu nad autostradą A-1 w Ulkowych (długość ok.2,5 km)
oraz odcinka o długości ok.1 km ul. Lipowej w kierunku Rębielcza.
Przewodniczący Rady zapytał, skąd w bieżącym roku weźmiemy kwotę 700.000 zł?
Pani Wójt odpowiedziała, że jest to budżet 2013 roku.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było. Uchwała nr XIV/134/12 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Pszczółki
Projekt uchwały omówiła p. H.Kowalska - Insp. ds. wymiaru podatków. Powiedziała,
że zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Gminy w drodze uchwały
określa zasady ustalania i poboru opłaty targowej oraz jej wysokość i terminy płatności.
Stawki nie mogą jednak przekroczyć wysokości górnych granic stawki kwotowej, określonej w obwieszczeniu publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
Radny W.Rek zapytał, jak w praktyce będzie wyglądało pobieranie opłaty targowej?
Pani Wójt odpowiedziała, że przez inkasentów, którymi są sołtysi, albo bezpośrednio do
kasy Urzędu Gminy.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było. Uchwała nr XIV/135/12 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji
w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
Pani H.Kowalska wyjaśniła, że określenie wzorów formularzy deklaracji i informacji
niezbędnych do poboru i wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego należy do
wyłącznej kompetencji rady gminy. W związku ze zmianą przepisów, które m.in. zniosły
konieczność posiadania numeru NIP przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności
gospodarczej oraz obowiązywanie Polskiej Klasyfikacji Działalności - PKD 2007, zaistniała
konieczność modyfikacji formularzy obowiązujących w naszej gminie od 2004 roku.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było. Uchwała nr XIV/136/12 została podjęta jednogłośnie.
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7) w sprawie wykonania zadania z zakresu właściwości powiatu
Pani A.Kłos wyjaśniła, że planowane jest podpisanie porozumienia ze Starostwem
Powiatowym i PKP PLK S.A w sprawie wspólnej realizacji remontu dróg powiatowych
i budowy chodnika, o których mowa w treści uchwały. PKP zobowiązuje się do pokrycia
kosztów realizacji zadania w wysokości 537.000,00 zł z uwagi na to, że odcinki te
stanowiły trasę objazdu dla zamkniętego przejazdu kolejowego w Pszczółkach.
Pani Wójt dodała, że realizacja zadania może nie dojść do skutku. PKP ma środki na
remont dróg objazdowych, ale chcemy, aby zostały one przelane na nasze konto. Nie
zgadzamy się na Wykonanwców PKP, ponieważ mają bardzo wysokie stawki, stąd
propozycja podpisania porozumienia. Negocjacje trwają drugi rok, PKP nie dotrzymuje
zobowiązań, ale Powiat podjął taką uchwałę i my też chcemy to zrobić. Na podstawie
niniejszej uchwały gmina zamierza przejąć to zadanie do realizacji.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw nie było, wstrzymała się 1 osoba (Z.Łysik). Uchwała nr XIV/137/12 została podjęta.
8) w sprawie porozumienia z Gminą Miejską Tczew
Pani A.Gołkowska powiedziała, że utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych należy do zadań własnych gminy. Taki punkt istnieje na terenie gminy
miejskiej Tczew - w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadow Komunalnych, do której
są przekazywane odpady z terenu gminy Pszczółki. W tej sytuacji ekonomicznie uzasadnionym jest zawarcie porozumienia z Tczewem i usytuowanie na ich terenie punktu do
selektywnego zbierania odpadów komunalnych od naszych mieszkańców.
Pani Wójt dodała, że samo utworzenie takiego punktu jest bardzo kosztowne. Jego
utrzymanie to koszt ok.60 tys. zł rocznie, a do tego dochodzi zatrudnienie pracownika.
Radny A.Marszałkowski zapytał, czy indywidualnie również będzie można wywozić odpady
do Tczewa?
Pani Wójt odpowiedziała, że tak, ale za niektóre trzeba będzie zapłacić.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było. Uchwała nr XIV/138/12 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014
Pani B.Nowakowska powiedziała, że wspieranie rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizowanie pieczy zastępczej
jest obowiązkiem jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej.
Zgodnie z przepisami, konieczne do tego jest opracowanie i realizacja 3-letnich programów wspierania rodziny, przyjętych uchwałą przez Radę Gminy.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było. Uchwała nr XIV/139/12 została podjęta jednogłośnie.
10) w sprawie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015
Pani B.Nowakowska powiedziała, że Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego, którego realizacja jest przewidziana na lata 2011-2015.
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego wskazuje organy administracji samorządowej
jako odpowiedzialne za zapewnienie ochrony zdrowia psychicznego. Działania w tym
zakresie mogą być wspierane przez stowarzyszenia, fundacje, inne organizacje oraz
osoby fizyczne i prawne. Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego określa
najbardziej istotne elementy polityki zdrowotnej gminy Pszczółki, wskazując kierunki
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działania w zakresie poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców oraz zaspokojeniu ich potrzeb zdrowotnych.
Pani Wójt dodała, że wraz za nowymi zadaniami narzuconymi gminom nie przychodzą
środki finansowe. Nie chcemy angażować dodatkowych funduszy, w związku z czym
w obydu dokumentach ujęte zostały zadania, które faktycznie są przez nas realizowane.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było. Uchwała nr XIV/140/12 została podjęta jednogłośnie.
11) w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
Pani B.Sosińska-Babiarz - Inspektor ds.obywatelskich, wyjaśniła, że dotychczas było
5 obwodów, natomiast w związku ze zwiększoną liczbą okręgów i w wyborców w tych
okręgach, obecnie jest ich 7. Utworzono dwa dodatkowe okręgi - w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach oraz w Kolniku.
Radny W.Rek zapytał, czy nie można Rębielcza zostawić w obwodzie w Żelisławkach?
Wielu mieszkańców wracając z kościoła szła na głosowanie, a teraz mało kto pojedzie do
Pszczółek.
Pani B.Sosińska odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości, ponieważ zgodnie z przepisami okręgu nie można dzielić.
Przewodniczący Rady stwierdził, że obawy radnego W.Reka są jak najbardziej
uzasadnione, ale skoro nie ma innej możliwości, trzeba będzie zorganizować autobus na
dowiezienie mieszkańców Rębielcza do siedziby obwodu i ich odwóz do domu.
Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw - 1 (W.Rek),
wstrzymała się jedna osoba (U.Narożnik). Uchwała nr XIV/141/12 została podjęta.
12) zmieniająca uchwałę nr XIII/121/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie podziału gminy
na okręgi wyborcze
Pani B.Sosińska-Babiarz powiedziała, że w treści załącznika do uchwały podjętej
podczas ostatniej sesji, w okręgach nr 3 i 4 omyłkowo nie ujęto numerów budynków na
ul.Pomorskiej, stąd potrzeba uzupełnienia uchwały w tym zakresie.
Ponieważ do projektu nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr XIV/142/12 została podjęta jednogłośnie.
13) zmieniająca uchwałę nr XIII/118/12 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
prowadzonych na terenie gminy Pszczółki oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania
Pani J.Przyłucka - Sekretarz Gminy wyjaśniła, że propozycja zmiany uchwały wynika
z faktu, iż organy prowadzące niepubliczne przedszkola mogą mieć problem z prowadzedzeniem wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej. Jeden dokument (faktura/
rachunek) może bowiem dotyczyć wydatków z dotacji, jak i z innych źródeł finansowania,
w związku z czym zasadnym jest usunięcie tego zapisu z uchwały podjętej w maju br.
Radny K.Sądej złożył oświadczenie, że nie będzie uczestniczył w głosowaniu nad
projektem uchwały, ponieważ prowadzi niepubliczne przedszkole.
W związku z tym, że do projektu nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych, do głosowania przystąpiło 14 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14
radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
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Uchwała nr XIV/143/12 została podjęta.
14) w sprawie tygodniowego obowiązkowego czasu pracy nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki psychologa, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego
prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
Pani J.Przyłucka wyjaśniła, że aby uniknąć wprowadzania kolejnych poprawek
w obowiązującej uchwale, został opracowany tekst jednolity, zawierający niewielkie
zmiany: zmiejszono obowiązkowy wymiar godzin dla dyrektora szkoły podstawowej
powyżej 18 oddziałów z 6 godz. na 3 godz., co wynika z coraz większego zakresu
obowiązków dyrektora, oraz wprowadzono stanowisko kierownika szkoły filialnej z wymiarem 15 godzin. Obecnie nie mamy takiego stanowiska, ale jest to asekuracyjny zapis na
przyszłość.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było. Uchwała nr XIV/144/12 została podjęta jednogłośnie.
15) w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za pracę w trudnych
warunkach oraz niektórych innych składników, a także szczegółowe zasady przyznawania
dodatku mieszkaniowego”
Pani J.Przyłucka powiedziała, że jak w przypadku poprzedniej uchwały, jest to tekst
jednolity, z niewielkimi poprawkami. W nowej treści rozszerzono '”widełki” dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów szkół oraz obniżono wysokość dodatku za pracę w trudnych
warunkach z tytułu prowadzenia indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do
kształcenia specjalnego z 10% na 5%. Podwyższenie kwoty dodatków funkcyjnych nie
skutkuje automatycznie podwyżką dla dyrektorów, tylko daje taką możliwość organowi
prowadzącemu.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było. Uchwała nr XIV/145/12 została podjęta jednogłośnie.
16) w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącego
utworzenia strefy wolnej od upraw roślin modyfikowanych genetycznie
Pan J.Drzewiecki - Insp.ds. rolnictwa i utrzymania terenów zielonych, powiedział, że
w Polsce nie ma możliwości skutecznego oddzielenia upraw modyfikowanych od konwencjonalnych, wobec czego w wyniku naturalnego procesu krzyżowanie się roślin
w krótkim czasie większość roślin uprawnych, jak i rosnących w środowisku naturalnym,
będzie roślinnością zmodyfikowaną genetycznie. W opinii wielu specjalistów niekontrolowane uwolnienie roślin GMO do środowiska może spowodować trwałe jego skażenie,
zniszczenie bioróżnorodności przyrodniczej i być groźne dla zdrowia ludzi. W tej sytuacji
Sejmik Województwa Pomorskiego proponuje utworzenie z obszaru województwa
pomorskiego strefy wolnej od upraw roślin GMO.
Pani Wójt dodała, że właśnie przeciwko tego rodzaju uprawom protestowali niedawno
w Warszawie nasi pszczelarze.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 13 radnych, głosów przeciw - nie było,
wstrzymało się 2 radnych (U.Narożnik, J.Juchniewicz).
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Uchwała nr XIV/146/12 została podjęta.
17) w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię, elektryczną
i paliwa gazowe gminy Pszczółki
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energę elektryczną i paliwa gazowe gminy Pszczółki został uchwalony uchwałą w dniu 28
listopada 2005 r. Sporządza się go na okres co najmniej 15 lat i aktualizuje raz na 3 lata.
Jego aktualizacja została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Województwa Pomorskiego w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa i koordynacji współpracy
z sąsiednimi gminami. Dokument był także wyłożony do publicznego wglądu w dniach od
31 maja do 22 czerwca 2012 r. i nie zostały do niego wniesione żadne uwagi, w związku z
czym przedkłada się go Radzie Gminy w celu podjęcia uchwały.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było. Uchwała nr XIV/147/12 została podjęta jednogłośnie.
18) zmieniająca uchwałę nr II/25/02 Rady Gminy Pszczółki z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Pszczółki dla działki o numerze ew. 98 w miejscowości Kleszczewko
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że plan został opracowany w oparciu o uchwałę nr
X/86/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 26 października 2011 r. Obejmuje on obszar
o powierzchni około 3,4 ha. Celem jest przeznaczenie prywatnych terenów inwestycyjnych
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Rozwiązania przedmiotowego planu są
zgodne z polityką przestrzenną naszej gminy, opracowany jest zgodnie z obowiązującą
procedurą, spełnia wszystkie warunki i może być zatwierdzony.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było. Uchwała nr XIV/148/12 została podjęta jednogłośnie.
19) zmieniająca uchwałę nr VII/53/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od sprzedaży działek nr 102/8 i 103/6, położonych
w miejscowości Różyny
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że zmiana uchwały wynika z faktu, iż współwłaściciele budynku mieszkalnego przy ul.Gdańskiej 73 w Różynach wyrazili chęć nabycia
sąsiedniej działki (podwórza) w równych częściach, tj. po 1/6, a nie proporcjonalnie do ich
udziału w budynku mieszkalnym. Ponadto właściciele trzech lokali mieszkalnych
w budynku przy ul. Gdańskiej 71 w Różynach nie mają nieuregulowanych spraw spadkowych i należało zmienić w treści uchwały ich dane osobowe.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było. Uchwała nr XIV/149/12 została podjęta jednogłośnie.
20) w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/124/08 Rady Gminy Pszczółki z dnia 18 marca
2008 r.
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że chodzi o uchylenie uchwały w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży budynku harcówki w Ulkowych. Mieszkańcy tej miejscowości, podczas
zebrania wiejskiego, poprosili o wstrzymanie sprzedaży obiektu, ponieważ chcieliby
przeznaczyć go na prowadzenie działalności na rzecz sołectwa.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
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się nie było. Uchwała nr XIV/150/12 została podjęta jednogłośnie.
21) w sprawie komunalizacji gruntów w Żelisławkach
Pani B.Drzewiecka - Insp. ds. geodezji, powiedziała, że nieruchomości wykazane
w załączniku do uchwały, znajdujące się w Żelisławkach, zostały przejęte przez gminę
w użytkowanie wieczyste, ale ich właścicielem jest Skarb Państwa. Użytkowanie wieczyste
wiąże się z ponoszeniem przez gminę opłat rocznych i chcąc tego uniknąć, zamierzamy
wystąpić z wnioskiem o przekazanie gminie mienia ogólnonarodowego, które związane
jest z realizacją jej zadań własnych, w tym infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było. Uchwała nr XIV/151/12 została podjęta jednogłośnie.
22) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w Pszczółkach
Pani A.Gołkowska powiedziała, że zabudowana działka nr 361/7 w Pszczółkach
była dzierżawiona do maja br. na prowadzenie działalności gospodarczej. Decyzją Wójta
została ona podzielona na dwie działki, z których pierwsza stanowi wjazd na sąsiednią
nieruchomość, tj. teren klasztoru O.Pocieszycieli z Getsemani, natomiast druga (zabudowana) może zostać ponownie wydzierżawiona dotychczasowemu dzierżawcy.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było. Uchwała nr XIV/152/12 została podjęta jednogłośnie.
23) w sprawie sprzedaży działki w Pszczółkach
Pani A.Gołkowska powiedziała, że uchwała dotyczy działki położonej w Pszczółkach
u zbiegu ulic Gdańskiej i Jana Pawła II. Właścicielka sąsiedniej nieruchomości złożyła do
tutejszego Urzędu wniosek o jej nabycie w celu poszerzenia swojego siedliska. Ze
względu na niewielką powierzchnię działki - 49 m2 oraz niekorzystny kształt, nie może być
ona zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było. Uchwała nr XIV/153/12 została podjęta jednogłośnie.
24) sprawie zaliczenia dwóch odcinków drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych
Pani A.Kłos powiedziała, że w związku z wybudowaniem autostrady A1, dwa odcinki
drogi powiatowej - w Rębielczu i w Żelisławkach, stały się „ślepymi” i tym samym przestały
spełniać kategorię dróg powiatowych. Aby dokonać zmiany ich kategorii konieczna jest
zgoda Rady Gminy.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann
zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr XIV/154/12 została podjęta jednogłośnie.
25) zmieniająca uchwałę nr IX/124/03 Rady Gminy Pszczółki z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w Różynach
Pani B.Drzewiecka powiedziała, że pierwotna uchwała w sprawie nadania nazwy
ul.Młyńskiej dotyczyła odcinka od ul.Kwiatowej do ul.Polnej. Po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego dla Różyn nastąpił intensywny rozwój budownicwa mieszkaniowego w kierunku ul. Leśnej, w związku z czym zaistniała potrzeba rozszerzenia zakresu
nazwy ulicy Młyńskiej.
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Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było. Uchwała nr XIV/155/12 została podjęta jednogłośnie.
26) w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka prywatna nr 215/5)
Pani B.Drzewiecka wyjaśniła, że właściciele prywatnej drogi wewnętrznej, prostopadłej do ul. Młyńskiej, a równoległej do ul.Zielonej, zwrócili się z wnioskiem o nadanie jej
nazwy proponując ul. Miętową.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy
R.Klamann zarządził głosowanie. Obecnych na sesji 15 radnych, ustawowy skład Rady
Gminy - 15 radnych. Wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było. Uchwała nr XIV/156/12 została podjęta jednogłośnie.
15. Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami
Pani Wójt przekazała szczegółowe informacje na temat zadań zrealizowanych
w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy. Między innymi powiedziała, że:
1) jesteśmy po wakacjach, w czasie któryc zostało zorganizowanych szereg atrakcji dla
dzieci i młodzieży. W sposób szczególny podziękowała sołtysom za podjęte przez nich
działania.
2) zakończyliśmy przebudowę budynku komunalnego na bibliotekę,
3) przeprowadziliśmy przetarg na dowożenie uczniów do szkół w nowym roku szkolnym,
4) trwa modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółkach,
4) w trakcie remontu jest również budynek, w którym znajduje się GOPS,
5) w oczyszczalni ścieków zamontowaliśmy urządzenie do odwadniania osadu,
6) trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Żelisławkach i Kleszczewku,
7) trwa zagospodarowywanie Parku Lipowego w Pszczółkach - nasadzenia i pas rolkowy,
8) zakończyliśmy realizaję kilku programów unijnych:
- wykonanie punktu widokowego w Pszczółkach przy Pomorskim Szlaku Cysterskim,
- Miesiąc miodowy w Muzeum Miodu - warsztaty i imprezy z okazji 5-rocznicy Muzeum,
- Pszczółkowska Akademia Juniora - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych
dzieci klas I-III szkół podstawowych,
- wykonanie przystanków rowerowych na terenie gminy,
9) złożyliśmy projekty na:
- zagospodarowanie nasypu kolejowego w Pszczółkach na deptak widokowy,
- zagospodarowanie ogrodu przy nowej siedzibie biblioteki w Pszczółkach,
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach - etap II,
- zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kolniku.
Pani Wójt poinformowała obecnych, że została wydana książka „Zarys dziejów gminy
Pszczółki od czasów najdawniejszych do 1945 roku” autorstwa Dariusza Dolatowskiego.
Wszyscy radni otrzymali w prezencie po jednym egzemplarzu tej publikacji.
Poinformowała też o zaplanowanym na dzień 16 września br. Święcie Miodu Pszczółkowskiego i Dożynkach Gminnych.
16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady Gminy.
Pan R.Klamann powiedział, że:
1) w każdą środę pełnił dyżur. W ostatnim czasie zgłosiło się kilka osób w sprawach
dotyczących sportu, pojemników do segregacji śmieci, drogi objazdowej PKP,
2) uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Komisji Rady Gminy,
3) otrzymuje oferty dotyczące udziału w szkoleniach, z którymi można zapoznać się w
kancelarii Rady Gminy,
4) z Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gd. wpłynęło pismo w sprawie oświadczeń mająt11

kowych. Są uwagi do dwóch oświadczeń i wymagane jest złożenie korekt.
17. Wolne wnioski i informacje.
Radny S.Korcz poprosił o ustawienie na ul.Ogrodowej w Pszczółkach dwóch progów
spowalniających.
Pani Wójt powiedziała, że musimy oszacować koszty.
Radna K.Cieślewicz dodała, że taki próg przydałby się również na ul. Dębowej w Kolniku.
Radna H.Grzesiuk zwróciła uwagę na dużą ilość śmieci wyrzuconych przy pojemniku na
odzież używaną, ustawionym przy rondzie w Pszczółkach.
Radny B.Misiak zgłosił potrzebę ogrodzenia boiska w Różynach i wykonania barierki przy
schodach prowadzących na płytę boiska ze względu na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
Radny J.Juchniewicz powiedział, że w Ulkowych został naprawiony jeden odcinek drogi
powiatowej, ale to tylko lekka kosmetyka i malowanie, a nie naprawa drogi. Prace nie
zostały wykonane należycie. Na pewno jeździ się lepiej, ale jakość wykonanych prac
budzi spore zastrzeżenia.
Pani Wójt powiedziała, że na wykonane roboty Wykonawca daje 3-latnią gwarancję.
18. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji Rady
Gmin i zamknął obrady słowami: ”Zamykam obrady XIV sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz. 16:20
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Roman Klamann
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