PROTOKÓŁ Nr XXXII/14
XXXII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 5 listopada 2014 r,
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
XXXII sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 14:00 w sali narad
Urzędu Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczył p.Roman Klamann 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) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie kworum,
3) zatwierdzenie porządku obrad,
4) przyjęcie protokołu XXXI sesji,
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok - referuje p.J.Żbikowska Skarbnik,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2014-2022
- referuje p.J.Żbikowska,
3) w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 r. - referuje p.H.Kowalska - Inspektor ds.
wymiaru podatków,
4) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na
2015 r. - referuje p.H.Kowalska,
5) w sprawie dotacji na utrzymanie w 2015 r. portalu mapowego SIP - referuje
p.B.Drzewiecka - Inspektor ds.geodezji,
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, działka ewidencyjna nr 223/10
- referuje p.A.Gołkowska - Zastępca Wójta,
7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, uchwalonego uchwałą nr
XXXI/283/09 z dnia 12 listopada 2009 r. - referuje p.A.Gołkowska,
8) uchylająca uchwałę nr XIV/128/08 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego wsi Rębielcz - referuje p.A.Gołkowska,
9) w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego referuje p.A.Gołkowska,
10) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pszczółki - referuje p.J.Przyłucka Sekretarz Gminy.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pszczółki w roku szkolnym 2013/2014 - referuje p.J.Przyłucka.
4. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłaty planistycznej za
okres od 1 stycznia do 30 października 2014 r. - referuje p.B.Drzewiecka.
5. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2013 r. - przedstawia D.Gromadzka
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6. Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady.
8. Wolne wnioski i informacje.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
XXXII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady słowami:
„Otwieram XXXII sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitał radnych, Panią Wójt, Zastępcę
Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy i mieszkańców.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady 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. Zaproponował, aby wolne
wnioski i informacje (pkt 8) zrealizować przed informacjami Wójta i Przewodniczącego
Rady. Zapytał, czy są 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 XXXI sesji
Przewodniczący Rady R.Klamann powiedział, że protokół XXXI sesji był wyłożony do
wglądu w kancelarii Rady Gminy i radni nie wnieśli do niego żadnych uwag ani poprawek,
w związku z czym został zatwierdzony przy braku sprzeciwu.
5) interpelacje radnych i zapytania sołtysów
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Radny M.Urbanek powiedział, że w dniu 1 listopada br. w Różynach miała miejsce awaria
wody. Zapytał, czy ta sprawa została trwale załatwiona?
Pani Wójt odpowiedziała, że tak. Jednocześnie zaapelowała o zachęcanie mieszkańców
do składania w sekretariacie Urzędu Gminy formularzy do serwisu informacyjnego sms.
W takiej sytuacji, jaka zaistniała w Różynach, mogliśmy niezwłocznie powiadomić
mieszkańców drogą sms - zarówno o wystąpieniu awarii, jak i jej usunięciu.
Pani Beata Rota - Sołtys Różyn, zapytała, czy jest rozstrzygnięty przetarg na remont
ul.Młyńskiej?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie, ponieważ zaoferowana kwota za realizację zadania była
dwukrotnie większa od środków przeznaczonych na ten cel w budżecie. Przetarg został
unieważniony, a projektant analizuje kosztorys.
Pani Maria Kotłowska - Sołtys Ulkowych, zapytała, co z remontem świetlicy wiejskiej oraz
harcówki?
Pani Wójt odpowiedziała, że jest to temat na sesję budżetową. Obecnie świetlica
udostępniona jest jako mieszkanie rodzinie, której niedawno spłonął budynek mieszkalny.
Ad.2 Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok
Pani J.Żbikowska - Skarbnik Gminy, szczegółowo omówiła projekt zmiany budżetu,
obejmujący zmniejszenie planu dochodów i wydatków łącznie o kwotę 7.060 zł. Zmiany
zostały dokładnie opisane w uzasadnieniu do uchwały.
2

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 XXXII/332/14 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2014-2022
Pani J.Żbikowska powiedziała, że zmienił się wykaz zadań do realizacji oraz oraz
dokonano bieżącej korekty budżetu, co spowodowało zmianę Wieloletniej Prognozy
Finansowej. Omówiła każdą zmienioną pozycję.
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 XXXII/333/14 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 r.
Projekt uchwały omówiła p. H.Kowalska - Inspektor ds. wymiaru podatków. Powiedziała, że w dniu 7 sierpnia br. zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2015 r.
Wysokość podatku od nieruchomości na terenie gminy określa Rada Gminy, jednak stawki
nie mogą być wyższe od kwot określonych przez Ministra. Radni przeanalizowali
poszczególne stawki podczas wspólnego posiedzenia Komisji. I tak:
a) od budynków mieszkalnych lub ich części - proponuje się stawkę 0,69 zł za 1 m2
Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne propozycje? Ponieważ żadnych nie zgłoszono
zarządził głosowanie: ZA - 15 osób,
b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej proponuje się 18,15 zł za 1 m2
Przewodniczący Rady zaproponował, aby tę stawkę podwyższyć do 19,00 zł, ponieważ
kwota określona przez Ministra Finansów to 23,13 zł, zatem znacznie od niej odbiegamy.
W głosowaniu za przyjęciem tej stawki opowiedział się 1 radny, tym samym propozycja
została odrzucona.
Za stawką 18,15 zł - 11 radnych, wstrzymały się 4 osoby.
c) od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
materiałem siewnym - propozycja to 10,14 zł od 1 m2
ZA - 15 osób
d) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych - proponuje się 4,17 zł od 1 m2
ZA - 15 osób
e) od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności
pożytku publicznego - proponuje się 6,53 zł od 1 m2
ZA - 15 osób
2) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - proponuje się 0,83 zł od 1 m2,
ZA - 15 osób
b) pod jeziorami – proponuje się przyjęcie ministerialnej stawki 4,58 zł/ha, ponieważ na
naszym terenie nie ma jezior,
ZA - 15 osób
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c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej pożytku
publicznego - proponuje się 0,34 zł od 1 m2
Za - 15 osób
3) od budowli - proponuje się utrzymanie dotychczasowych 2% ich wartości.
ZA - 15 osób.
Pani H.Kowalska powiedziała, że wzorem lat ubiegłych proponuje się zwolnienie
z podatku od nieruchomości budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności
szewskiej oraz budynki przeznaczone pod działalność sportową, kulturalną, przeciwpożarowa, związaną z gospodarką wodno-ściekową, w których nie jest prowadzona
działalność gospodarcza, a także zajęte na prowadzenie działalności w zakresie pomocy
społecznej, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodniczący Rady Gminy zarządził
głosowanie nad całością uchwały. 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 XXXII/334/14 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na
2015 r.
Pani H.Kowalska powiedziała, że w ubiegłym roku Rada Gminy ustaliła cenę 50 zł za
1q żyta, przy czym cena wg komunikatu Prezesa GUS wynosiła 69,28 zł. W tym roku cena
wg GUS wynosi 61,37 zł za 1q żyta, natomiast propozycja Pani Wójt to 40,00 zł.
Radny J.Juchniewicz powiedział, że jest to specyficzny podatek, bo cena żyta w ciągu
roku bardzo się zmienia. Zaproponowana przez Panią Wójt cena 40,00 zł jest ukłonem
w stronę naszych rolników, za co dziękuje.
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 XXXII/335/14 została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie dotacji na utrzymanie w 2015 r. portalu mapowego SIP
Pani B.Drzewiecka - Inspektor ds. geodezji, wyjaśniła, że w 2012 r. Powiat Gdański
wspólnie z naszą Gminą, uruchomił portal mapowy System Informacji Przestrzennej, który
umożliwia mieszkańcom dostęp do różnych informacji. Ponieważ jego utrzymanie wiąże
się z serwisem i aktualizacją oprogramowania, którym zajmuje się Starostwo, konieczne
jest przekazanie środków na ten cel. Opłata na 2015 r. została skalkulowana na kwotę
1.845 zł.
Pani Wójt wprowadziła autopoprawkę polegającą na sprostowaniu wpisanej słownie kwoty
dotacji „jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100”, prawidłową „jeden tysiąc
osiemset czterdzieści pięć złotych 00/100”.
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 XXXII/336/14 została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, działka ewidencyjna nr 223/10
Pani A.Gołkowska - Zastępca Wójta, wyjaśniła, że działka nr 223/10 znajduje się na
granicy obowiązującego planu. Z wnioskiem o sporządzenie dla jej obszaru miejscowego
planu z możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług wystąpił
właściciel. W sąsiedztwie znajdują się tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.
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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 XXXII/337/14 została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, uchwalonego uchwałą nr
XXXI/283/09 z dnia 12 listopada 2009 r.
Pani A.Gołkowska powiedziała, że wymienione w uchwale działki nr 223/8 i 223/9
sąsiadują z działką nr 223/10 i objęte są miejscowym planem uchwalonym w listopadzie
2009 r. Zgodnie z jego zapisami stanowią teren rolniczy z możliwością zabudowy
zagrodowej. Wniosek dotyczy umożliwienia realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
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 XXXII/338/14 została podjęta jednogłośnie.
8) uchylająca uchwałę nr XIV/128/08 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego wsi Rębielcz
Pani A.Gołkowska wyjaśniła, że jest to uchwała porządkująca, ponieważ w 2008 r.
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie sporządzenia miejscowego planu dla fragmentu
obszaru geodezyjnego Rębielcz, natomiast w 2011 r. - uchwałę o przystąpieniu do
sporządzenia m.p.z.p. dla całego obszaru geodezyjnego Rębielcz. Aby nie dublowały się
zakresy planów zasadnym jest uchylenie uchwały wymienionej w tytule.
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 XXXII/339/14 została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Pani Wójt powiedziała, że zgodnie z przepisami raz w czasie kadencji Rady Wójt ma
obowiązek przekazania wyników analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
i ocenę postępu w opracowywaniu planów miejscowych, a rada gminy podejmuje uchwałę
w sprawie aktualności studium i planów miejscowych.
Analizę Studium szczegółowo przedstawiła p.Anna Urban - Insp. ds. budownictwa
i inwestycji, w formie prezentacji oraz opisu papierowego i w sposób graficzny,
przedstawiony na mapie gminy, z dokładnym oznaczeniem terenów objętych planem
i decyzjami o warunkach zabudowy oraz określeniem kierunków zagospodarowania.
Radna U.Narożnik powiedziała, że w marcu br. miały miejsce spotkania z mieszkańcami.
Zapytała, czy zgłoszone przez nich wnioski zostały uwzględnione w Studium?
Pani Wójt odpowiedziała, że Studium jest cały czas w opracowaniu.
Pani A.Gołkowska powiedziała, że wyniki analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Gminną Komisję ArchitektonicznoUrbanistyczną.
Pani M.Połtarzycka - sołtys Kleszczewka, zapytała, ile rocznie kosztuje utrzymanie
Komisji?
Pani Wójt odpowiedziała, że wynagrodzenie otrzymują tylko dwie osoby z zewnątrz, nie
dotyczy to pracowników Urzędu Gminy i jest to kwota 300 zł za jedno spotkanie. W bieżącym roku miały miejsce dwa spotkania, zatem koszt wyniósł 1.200 zł.
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Ponieważ do projektu uchwały nie było więcej 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 XXXII/338/14 została podjęta jednogłośnie.
10) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pszczółki
Na wstępie p.J.Przyłucka - Sekretarz Gminy, przywitała przedstawicieli młodzieży,
którzy pracowali nad statutem Młodzieżowej Rady Gminy. Następnie omówiła projekt
uchwały przedstawiając zasady i cel działania M.R.G. oraz tryb wyboru radnych.
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 XXXII/338/14 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pszczółki w roku
szkolnym 2013/2014
Zagadnienie omówiła p.J.Przyłucka - Sekretarz Gminy. Powiedziała, że obowiązek
sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika
z ustawy o systemie oświaty. Szczegółowo omówiła organizację szkół i przedszkola,
warunki ich działania, przeprowadzone remonty i naprawy, zatrudnioną kadrę, wyniki
nauczania i osiągnięcia uczniów oraz udzielone stypendia. Przedstawiła również realizację
dowożenia uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych, dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników oraz o udzielonych o dotacjach. Informacja na piśmie
znajduje się w kancelarii Rady Gminy.
Pani J.Przyłucka powiedziała, że w 2013 r. gmina otrzymała subwencję oświatową
w wysokości 7.419.086 zł, natomiast wydatki wyniosły 12.168.967 zł, natomiast w 2014 r.
subwencja wyniosła 7.133.284 zł, a plan wykonania wydatków wg stanu na 30 września br.
wyniósł 10.885.781 zł.
Radna H.Ostrowska zapytała, co jest powodem, że w Szkole Podstawowej w Skowarczu
nie wydatkowano żadnych środków na zakup wyposażenia dydaktycznego?
Pani J.Przyłucka odpowiedziała, że jest to pytanie do dyrektora placówki.
Więcej uwag do przedstawionego zagadnienia nie było.
Ad.4 Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłaty planistycznej za
okres od 1 stycznia do 30 października 2014 r.
Pani B.Drzewiecka powiedziała, że zgodnie z art.36 ustawy o planowaniu przestrzennym, jeśli w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą wartość
nieruchomości wzrosła, a właściciel zbył ją aktem notarialnym, pobiera się jednorazową
opłatę, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłatę
planistyczną ustala się w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy stał się obowiązujący. W okresie od 1 stycznia do 30 października 2014 r. dla terenu gminy Pszczółki
zostało wydanych 60 decyzji w sprawie ustalenia opłaty planistycznej, z tego: 36 dla
terenu położonego w Różynach, 21 w Kolniku, 1 w Skowarczu i 2 w Pszczółkach. Łączna
kwota naliczonej opłaty to 136.962,00 zł.
Pytań ani uwag nie było.
Ad.5 Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2013 r.
Pani D.Gromadzka przekazała informację na temat oświadczeń majątkowych za
2013 r., złożonych przez radnych oraz zobowiązanych do tego pracownikach Urzędu
Gminy i dyrektorów jednostek organizacyjnych. Wszyscy złożyli je w ustawowym terminie,
a przeprowadzona analiza wykazała, iż w dwóch przypadkach - w oświadczeniach
radnych S.Struzika i K.Sądeja, w punkcie VIII części A podano kwotę przychodu zamiast
kwoty dochodu. Pani Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy złożyli swoje oświadczenia
6

u Wojewody Pomorskiego w ustawowym terminie. Analiza dokumentów nie wykazała
nieprawidłowości. Wszystkie oświadczenia majątkowe wraz z kopiami PIT zostały
przesłane do odpowiednich Urzędów Skarbowych, natomiast ich kopie - opublikowane
w BIP.
Ad.6 Wolne wnioski i informacje.
Pani Wójt zaprosiła obecnych na uroczystą mszę św. z okazji Święta Niepodległości,
która zostanie odprawiona w dniu 9 listopada br. o godz.10:00 w kościele parafialnym
w Pszczółkach. Obchody zostały przeniesione na niedzielę ze względu na frekwencję.
Uroczystość przygotowuje młodzież Publicznego Gimnazjum.
Ad.7 Informacja Wójta o jego pracach w okresie między sesjami.
Pani Wójt podziękowała radnym za 4-letnią współpracę i złożyła wszystkim życzenia
dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Panu Przewodniczącemu wręczyła
pamiątkową tabliczkę z wygrawerowaną dedykacją.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Rady.
Pan R.Klamann powiedział, że jest to ostatnia w tej kadencji sesja Rady Gminy. Złożył
serdeczne podziękowanie za współpracę Pani Wójt, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik,
a także pracownikom Urzędu Gminy. Podkreślił ogromne zaangażowanie Pani Wójt
w wszechstronny rozwój naszej gminy oraz dbałość o jej wizerunek. Podziękował radnym
i sołtysom za cztery lata wspólnej pracy, a następnie wręczył Pani Wójt oraz radnym
pamiątkowe tabliczki.
Ad.9 Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy R.Klamann podziękował wszystkim za udział w sesji
Rady Gmin i zamknął obrady słowami: ”Zamykam obrady XXXII sesji Rady Gminy
Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.15:55.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Roman Klamann
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