Protokół Nr I/2018 z Sesji Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 listopada 2018 roku.

Ad 1)
Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Pan Józef Koszowski jako najstarszy wiekiem radny o godz. 12.08 otworzył I Sesję Rady
Gminy Pruszcz w kadencji 2018-2023. Przewodniczący obrad oświadczył, iż w posiedzeniu
uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 15 osób, stanowi
100 %, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Z poza rady udział wzięli:
Wójt Gminy – Dariusz Wądołowski,
Sekretarz Gminy – Hanna Baśniak,
Skarbnik – Maria Maroszek,
Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych – Teresa Krauze,
Kierownik Biura Inwestycji – Sebastian Kendra,
Inspektor ds. promocji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych – Alina Malanowska,
Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty – Anna Szafrańska,
Prawnik – Agnieszka Bakowska,
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Pruszczu – Jerzy Kordys,
Za-ca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Pruszczu – Gabriela Blaurok,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu – Mirosław Kopka,
Przedstawiciel mediów lokalnych – Krzysztof Pardo
oraz sołtysi i goście (listy obecności stanowią załącznik nr 2 i 3 do protokołu).
Następnie Pan Józef Koszowski poinformował, że zgodnie z nowelizacją ustawy
o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniane na kanale YouTube. Kolejno oddał
głos Przewodniczącemu Gminnej Komisji Wyborczej w Pruszczu Panu Jerzemu Kordysowi,
który wraz z Zastępcą Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Pruszczu Panią
Gabrielą Blaurok pogratulowali i wręczyli zaświadczenia nowo wybranym radnym.

Ad 2)
Złożenie ślubowania przez radnych zgodne z art. 23 ust. 1 ustawy o samorządzie

gminnym jest bezwzględnym warunkiem umożliwiającym radnemu przystąpienie do
wykonywania uprawnień wynikających z mandatu radnego. W związku z powyższym po
odczytaniu treści ślubowania przez Pana Józefa Koszowskiego najmłodszy wiekiem radny
Pan Karol Lewandowski odczytał z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy
następnie powstali i wypowiedzieli wg swojego wyboru słowo „Ślubuję” lub zwrot „Ślubuję,
tak mi dopomóż Bóg”. Ślubowanie złożyli wszyscy radni Rady Gminy Pruszcz wybrani na 5letnią kadencję 2018-2023.
Po złożeniu ślubowania Radny Pan Józef Koszowski przedstawił zebranym
proponowany porządek obrad przygotowany przez zwołującego sesję, tj. Komisarza
Wyborczego I w Bydgoszczy stanowiący załącznik Nr 4 do protokołu.
Proponowany porządek obrad radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję w brzmieniu:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy Pruszcz.
4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Pruszcz.
5. Zamknięcie obrad sesji.
Następnie Radny Pan Józef Koszowski przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad 3)
Przewodniczący obrad oznajmił, że przed wyborem Przewodniczącego Rady Gminy
należy powołać Komisję Skrutacyjną, która dokona wyboru w drodze tajnego głosowania.
Kontynuując Radny Pan Józef Koszowski zwrócił się do radnych z prośbą o zgłoszenie 3
radnych - kandydatów do komisji. Jednocześnie poinformował, że zgłoszony radny nie może
kandydować na Przewodniczącego Rady Gminy.
Dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy
Pruszcz, radni wytypowali do składu komisji skrutacyjnej następujących radnych:
- Panią Renatę Żarek,
- Pana Arkadiusza Łyczywka,
- Pana Karola Lewandowskiego.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Zgodnie ze statutem gminy Pruszcz radni wyłonili spośród siebie przewodniczącego, którym
został Radny Pan Arkadiusz Łyczywek.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały, po czym przypomniał zebranym, że od
chwili obecnej na każdej sesji RG głosowanie będzie odbywało się za pomocą urządzeń
elektronicznych umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań
radnych oraz przez podniesienie ręki. Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. W
wyniku głosowania jawnego na obecnych 15 radnych głosowało 15 radnych za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, wobec powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła
uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała Nr I/1/18
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad
wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu, a wyniki głosowania
jawnego imiennego - załącznik Nr 6.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Gminy wybiera Przewodniczącego Rady
Gminy bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego
składu Rady w głosowaniu tajnym:
Z prawa zgłoszenia kandydatów skorzystali:
- Radny Pan Tomasz Jankowski, który zgłosił kandydaturę Radnego Pana Piotra Radeckiego
– radny wyraził zgodę na kandydowanie,
- Radny Pan Paweł Grzybek, który zgłosił kandydaturę Radnego Pana Józefa Koszowskiego –
radny wyraził zgodę na kandydowanie.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń, Przewodniczący obrad zamknął listę kandydatów na
Przewodniczącego Rady Gminy Pruszcz, po czym Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy i
przygotowania kart do głosowania.
Głosowanie tajne odbyło się na specjalnie przygotowanych do tego kartach. Przed
dokonaniem aktu głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Pan Arkadiusz
Łyczywek omówił zasady ważności głosu. Kolejno Radny Pan Karol Lewandowski
wyczytywał z listy obecności nazwiska poszczególnych radnych, którzy podchodzili do
specjalnie wyznaczonego miejsca, aby oddać głos, po czym wrzucali karty do głosowania do
urny. Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów wypełniając stosowny protokół, co
wraz z kartkami do głosowania stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
W wyniku głosowania tajnego stosunkiem głosów „za” – 11, „przeciw” 4,

„wstrzymujących się” - 0, Przewodniczącym Rady Gminy Pruszcz został Radny Pan Piotr
Radecki.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy. Głosowanie tajne zastąpiło głosowanie nad projektem uchwały wobec powyższego
Rada przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała Nr I/2/18
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Radny Pan Józef Koszowski poprosił Przewodniczącego Rady Gminy Pruszcz kadencji 2018
- 2023 Pana Piotra Radeckiego o prowadzenie dalszej części sesji jako Przewodniczący obrad.
Po krótkiej przerwie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Pan Piotr
Radecki, który podziękował zebranym za zaufanie jakim go obdarzono. Dodał również, że
bycie przewodniczącym to bardzo duża odpowiedzialność, ale też duża nobilitacja. Mam
nadzieję, ze uda mi się sprostać Państwa oczekiwaniom, obiecuję, że będę starał się pełnić tę
funkcję godnie. Zebrani nagrodzili wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy oklaskami,
po czym podjęto kwestię wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Przewodniczący obrad oznajmił, że przed wyborem Wiceprzewodniczących Rady
Gminy należy powołać Komisję Skrutacyjną, która dokona wyboru w drodze tajnego
głosowania. Kontynuując Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych z prośbą o
zgłoszenie 3 radnych - kandydatów do komisji. Jednocześnie poinformował, że zgłoszeni
radni nie mogą kandydować na Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Pruszcz, radni wytypowali do składu komisji skrutacyjnej następujących radnych:
- Panią Renatę Żarek,
- Pana Karola Lewandowskiego,
- Pana Arkadiusza Łyczywka.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Zgodnie ze statutem gminy Pruszcz radni wyłonili spośród siebie przewodniczącego, którym
została Radna Pani Renata Żarek.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. Zanim jednak poddał ją pod głosowanie
Radny Pan Józef Koszowski zgłosił powstanie Klubu Radnych Rady Gminy i przekazał
Przewodniczącemu obrad stosowne dokumenty. Przewodniczący Rady Gminy odczytał
złożony wniosek informując, że stwierdza się powstanie Klubu Radnych Rady Gminy
Pruszcz o nazwie „Porozumienie i Rozwój”, którego przewodniczącym jest Radny Pan Józef
Koszowski, sekretarzem Radna Pani Renata Osojca, natomiast członkami Radni Pan Paweł
Grzybek oraz Pan Karol Lewandowski. Zgłoszenie powstania Klubu Radnych Rady Gminy
Pruszcz wraz z regulaminem Klubu Radnych „Porozumienie i Rozwój” stanowi załącznik Nr
9 do protokołu.
Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
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Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pruszcz. W wyniku głosowania jawnego na obecnych
15 radnych głosowało 15 radnych za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wobec
powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała Nr I/3/18
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad
wyborem Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu, a wyniki głosowania
jawnego imiennego - załącznik Nr 11.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Gminy wybiera Wiceprzewodniczących
Rady Gminy bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego
składu Rady w głosowaniu tajnym:
Z prawa zgłoszenia kandydatów skorzystali:
- Radny Pan Tomasz Jankowski, który zgłosił kandydaturę Radnej Pani Anny Dobaczewskiej
– radna wyraziła zgodę na kandydowanie,
- Radny Pan Paweł Grzybek, który zgłosił kandydaturę Radnego Pana Józefa Koszowskiego –
radny wyraził zgodę na kandydowanie,
- Radny Pan Wojciech Zieliński, który zgłosił kandydaturę Radnego Pana Artura Nowaka –
radny wyraził zgodę na kandydowanie.

Wobec braku kolejnych zgłoszeń, Przewodniczący obrad zamknął listę kandydatów na
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pruszcz, po czym Komisja Skrutacyjna przystąpiła do
pracy i przygotowania kart do głosowania.
Głosowanie tajne odbyło się na specjalnie przygotowanych do tego kartach. Przed
dokonaniem aktu głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna Pani Renata Żarek
omówiła zasady ważności głosu, a następnie wyczytała z listy obecności nazwiska
poszczególnych radnych, którzy podchodzili do specjalnie wyznaczonego miejsca, aby oddać
głos, po czym wrzucali karty do głosowania do urny. Komisja Skrutacyjna dokonała
przeliczenia głosów wypełniając stosowny protokół, co wraz z kartkami do głosowania
stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
W wyniku głosowania tajnego stosunkiem głosów „za” – 14, „przeciw” 1,
„wstrzymujących się” - 0, Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Pruszcz została Radna Pani
Anna Dobaczewska oraz stosunkiem głosów „za” – 11, „przeciw” 4, „wstrzymujących się” 0, Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Pruszcz został Radny Pan Artur Nowak.
Przewodniczący obrad pogratulował Radnej Annie Dobaczewskiej oraz Radnemu Arturowi
Nowakowi wyboru na Wiceprzewodniczących, po czym odczytał projekt uchwały.
Głosowanie tajne zastąpiło głosowanie nad projektem uchwały. Wobec powyższego Rada
Gminy przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała Nr I/4/18
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 4)
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Pruszczu Pan Jerzy Kordys wraz z
Zastępcą Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Pruszczu Panią Gabrielą Blaurok
wręczyli Panu Wójtowi Dariuszowi Wądołowskiemu zaświadczenie o wyborze na Wójta
Gminy Pruszcz w kadencji 2018 – 2023. Następnie Pan Wójt słowami:
„Obejmując urząd Wójta Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”

złożył ślubowanie.
Następnie głos zabrał Przewodniczący obrad, który zaproponował poszerzenie
porządku obrad o następujące punkty:
5. Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
6. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz.
7. Wybór przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy.
8. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pruszcz.
9. Powołanie składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy.
10. Wybór przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin- Międzygminny Ośrodek
Opiekuńczy z siedziba w Pruszczu.
11. Sprawozdanie Wójta Gminy Pruszcz z minionej kadencji.
12. Sprawy różne, w tym wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z zebranych chciałby zgłosić inne punkty do
porządku obrad? Głos zabrał Pan Wójt, który poinformował, że chciałby poszerzyć porządek
obrad o punkt dotyczący podjęcia chwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru,
nie stanowiących własności Gminy Pruszcz. Kolejnych wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad oznajmił, że porządek obrad zostanie poszerzony, jeżeli za zmianą
opowie się w głosowaniu bezwzględna większość ustawowego składu rady. Następnie poddał
pod głosowanie nw. porządek obrad:
5. Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
6. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz.
7. Wybór przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy.
8. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pruszcz.
9. Powołanie składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy.
10. Wybór przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin- Międzygminny Ośrodek
Opiekuńczy z siedziba w Pruszczu.
11. Sprawozdanie Wójta Gminy Pruszcz z minionej kadencji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie
stanowiących własności Gminy Pruszcz.

13. Sprawy różne, w tym wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad sesji.
W wyniku głosowania jawnego na obecnych 15 radnych głosowało 15 radnych za
poszerzeniem porządku obrad głosowało 15 radnych, wobec powyższego porządek obrad I
Sesji RG rozszerzono o zgłoszone punkty. Wyniki głosowania stanowią załącznik Nr 14 do
protokołu.

Ad 5)
Zgodnie z § 57. Statutu Gminy
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Radę Gminy w liczbie 3-5 członków lub
niemniej niż liczba klubów radnych.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Gminy na pierwszej sesji rady
gminy w głosowaniu jawnym.
3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wskazuje Komisja Rewizyjna, a
powołuje Rada Gminy w formie uchwały określającej pełny skład komisji.
Przewodniczący obrad przypomniał, że w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić
Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy, po czym poprosił o wytypowanie
kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Z prawa zgłaszania kandydatów
skorzystali:
- Radny Pan Józef Koszowski, który zgłosił kandydaturę Radnego Pana Pawła Grzybka –
radny wyraził zgodę na kandydowanie,
- Radny Pan Adam Wcisła, który zgłosił kandydaturę Radnego Pana Andrzeja Grządkę –
radny wyraził zgodę na kandydowanie.
W wyniku głosowania jawnego na obecnych 15 radnych, zagłosowało 15 radnych,
stosunkiem głosów „za” 11 do 4 Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz
został Radny Pan Andrzej Grządka. Wyniki głosowania stanowią załącznik Nr 15 do
protokołu.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały, a następnie poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania jawnego na obecnych 15 radnych głosowało 15 radnych za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, wobec powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła
uchwałę nadając jej numer i nazwę:

Uchwała Nr I/5/18
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu, a wyniki głosowania
jawnego imiennego - załącznik Nr 17.
Ad 6)
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Z
prawa zgłaszania kandydatów skorzystali:
- Radny Pan Tomasz Jankowski, który zgłosił kandydaturę Radnego Pana Adama Wcisły –
radny wyraził zgodę na kandydowanie,
- Radny Pan Józef Koszowski, który zgłosił kandydaturę Radnego Pana Pawła Grzybka –
radny wyraził zgodę na kandydowanie.
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń oraz spełnieniem warunku przysługującego
zgłoszonemu Klubowi Radnych dotyczącego powołania przedstawiciela klubu do Komisji
Rewizyjnej Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjąć skład Komisji Rewizyjnej
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Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którym został Radny Pan Adam Wcisła. Projekt
uchwały został odczytany oraz przegłosowany. W wyniku głosowania jawnego na obecnych
15 radnych głosowało 15 radnych za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wobec
powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała Nr I/6/18
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu, a wyniki głosowania
jawnego imiennego - załącznik Nr 19.

Ad 7)
Zgodnie z § 68. Statutu Gminy
1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji powoływana jest w liczbie 3-5 członków lub nie
mniejszej niż liczba klubów radnych.

2. Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybiera Rada Gminy na
pierwszej sesji rady gminy w głosowaniu jawnym.
3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wskazuje Komisja, a
powołuje Rada Gminy w formie uchwały określającej pełny skład komisji.
§

69.

Do

zadań

Komisji

Skarg,

Wniosków

i

Petycji

należy

przygotowanie

i przedstawienie Radzie Gminy propozycji załatwiania spraw wynikających
z kierowanych do Rady Gminy skarg na działania Wójta Gminy i działania gminnych
jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli.
Przewodniczący obrad poprosił o wytypowanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji. Z prawa zgłaszania kandydatów skorzystali:
- Radny Pan Wojciech Zieliński, który zgłosił kandydaturę Radnego Pana Arkadiusza
Łyczywka – radny wyraził zgodę na kandydowanie,
- Radny Pan Paweł Grzybek, który zgłosił kandydaturę Radnej Pani Renaty Osojcy – radna
wyraziła zgodę na kandydowanie.
W wyniku głosowania jawnego na obecnych 15 radnych, zagłosowało 15 radnych,
stosunkiem głosów „za” 10 do 5 Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Pruszcz został Radny Pan Arkadiusz Łyczywek. Wyniki głosowania stanowią
załącznik Nr 20 do protokołu.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały, a następnie poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania jawnego na obecnych 15 radnych głosowało 15 radnych za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, wobec powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła
uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała Nr I/7/18
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Treść uchwały stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu, a wyniki głosowania
jawnego imiennego - załącznik Nr 22.

Ad 8)
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji. Z prawa zgłaszania kandydatów skorzystali:
- Radny Pan Józef Koszowski, który zgłosił kandydaturę Radnej Pani Renaty Osojcy – radna
wyraziła zgodę na kandydowanie,
- Radny Pan Artur Nowak, który zgłosił kandydaturę Radnej Pani Renaty Żarek – radna
wyraziła zgodę na kandydowanie.
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń oraz spełnieniem warunku przysługującego
zgłoszonemu Klubowi Radnych dotyczącego powołania przedstawiciela klubu do Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjąć skład
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz poprosił członków komisji o wytypowanie ze
swojego grona Zastępcy Przewodniczącego Komisji, którym została Radna Pani Renata
Żarek. Projekt uchwały został odczytany oraz przegłosowany. W wyniku głosowania jawnego
na obecnych 15 radnych głosowało 15 radnych za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
wobec powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała Nr I/8/18
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik Nr 23 do niniejszego protokołu, a wyniki głosowania
jawnego imiennego - załącznik Nr 24.

Ad 9)
Kolejnym punktem obrad było powołanie składu osobowego stałych Komisji Rady
Gminy. Zgodnie z § 9 statutu Gminy Pruszcz są 3 stałe komisje Rady Gminy, tj.:
1. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego
2. Komisja Finansowo-Budżetową
3. Komisja Rolno-Przemysłową
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Oświaty, Zdrowia,
Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego. Z prawa zgłaszania kandydatów skorzystali:
- Radny Pan Józef Koszowski, który zgłosił kandydaturę Radnej Pani Renaty Osojcy – radna
wyraziła zgodę na kandydowanie,
- Radny Pan Bartosz Betlewski, który zgłosił kandydaturę Radnego Pana Adama Wcisły –
radny wyraził zgodę na kandydowanie

W wyniku głosowania jawnego na obecnych 15 radnych, zagłosowało 15 radnych,
stosunkiem głosów „za” 11 do 4 Przewodniczącym Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury,
Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Pruszcz został Radny Pan Adam Wcisła.
Wyniki głosowania stanowią załącznik Nr 25 do protokołu.
Następnie Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji
Finansowo-Budżetowej. Z prawa zgłaszania kandydatów skorzystali:
- Radny Pan Artur Nowak, który zgłosił kandydaturę Radnego Pana Tomasza Jankowskiego –
radny wyraził zgodę na kandydowanie,
- Radna Pani Renata Osojca, która zgłosiła kandydaturę Radnego Pana Józefa Koszowskiego
– radny wyraził zgodę na kandydowanie.
W wyniku głosowania jawnego na obecnych 15 radnych, zagłosowało 15 radnych,
stosunkiem głosów „za” 11 do 4 Przewodniczącym Komisji Finansowo-Budżetowej Rady
Gminy Pruszcz został Radny Pan Tomasz Jankowski. Wyniki głosowania stanowią załącznik
Nr 26 do protokołu.
Kolejno Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rolno Przemysłowej. Z prawa zgłaszania kandydatów skorzystali:
- Radny Pan Wojciech Zieliński, który zgłosił kandydaturę Radnego Pana Kamila
Marunowskiego – radny wyraził zgodę na kandydowanie,
- Radny Pan Józef Koszowski, który zgłosił kandydaturę Radnego Pana Karola
Lewandowskiego – radny wyraził zgodę na kandydowanie.
W wyniku głosowania jawnego na obecnych 15 radnych, zagłosowało 15 radnych,
stosunkiem głosów „za” 11 do 4 Przewodniczącym Komisji Rolno - Przemysłowej Rady
Gminy Pruszcz został Radny Pan Kamil Marunowski. Wyniki głosowania stanowią załącznik
Nr 27 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. W
wyniku glosowania na obecnych 15 radnych głosowało 15 radnych, za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych wobec powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie
nadając jej nazwę i numer:
Uchwała Nr I/9/18
w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Pruszcz

Treść uchwały stanowi załącznik nr 28, a wyniki głosowania jawnego imiennego - załącznik
nr 29 do protokołu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami radni mogą być członkami wszystkich stałych
komisji Rady Gminy. Przewodniczący obrad poprosił radnych o zadeklarowanie swojego
udziału w poszczególnych komisjach Rady Gminy, a następnie wybór ze swojego grona
Wiceprzewodniczącego komisji – na tę okoliczność ogłosił 10-minutowa przerwę. Deklaracje
stanowią załącznik Nr 30 do protokołu.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał ją pod
głosowanie. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 15 radnych głosowało 15 radnych
za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych (Radny Pan Józef Koszowski wstrzymał się do
głosu), wobec powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała Nr I/10/18
w sprawie wyboru stałych składów komisji Rady Gminy Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik Nr 31 do niniejszego protokołu, a wyniki głosowania
jawnego imiennego - załącznik Nr 32.

Ad 10)
Gmina Pruszcz

w roku 1996 przystąpiła

do Zgromadzenia Związku Gmin –

Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu. W skład zgromadzenia wchodzą wójtowie
gmin uczestniczących w związku. Zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym
oprócz wójta gminy w Zgromadzaniu dodatkowy głos posiada osoba wyznaczona przez Radę
Gminy. Wobec powyższego Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie radnych na
przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin, po czym sam zaproponował kandydaturę
Radnego Pana Adama Wcisły, który jest zawodowo związany z tym ośrodkiem oraz pełnił tę
funkcję w poprzedniej kadencji Rady Gminy. Radny Pan Adam Wcisła wyraził zgodę na
pełnienie funkcji przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin. Wobec braku kolejnych
zgłoszeń Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosownie.
Obrady opuścił Radny Pan Arkadiusz Łyczywek, w związku z powyższym aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15
osób, stanowi 93% pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.

W wyniku głosowania jawnego na obecnych 14 radnych głosowało 14 radnych za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wobec powyższego Rada Gminy jednogłośnie
przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała Nr I/11/18
w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin – Międzygminny
Ośrodek Opiekuńczy z siedziba w Pruszczu
Treść uchwały stanowi załącznik Nr 33 do niniejszego protokołu, a wyniki głosowania
jawnego imiennego - załącznik Nr 34.
Na salę wszedł Radny Pan Arkadiusz Łyczywek w związku z powyższym aktualnie w
posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15
osób, stanowi 100 % pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.

Ad 11)
Przewodniczący obrad oddał głos Panu Wójtowi Dariuszowi Wądołowskiemu, który
przedstawił zebranym sprawozdanie z minionej kadencji. W pierwszej kolejności Pan Wójt
złożył gratulacje radnym wybranym na najbliższą 5-letnią kadencję, po czym podziękował
wszystkim mieszkańcom gminy, którzy wzięli udział w wyborach 21 października,
szczególnie tym, którzy oddali głos na jego osobę. Jak zaznaczył Pan Wójt „(…)Tak duże
poparcie ze strony mieszkańców dla Komitetu Łączy nas Gmina Pruszcz świadczy, że to co
robimy, robimy dobrze – nie zawiedziemy danego nam zaufania.” Następnie Pan Wójt
przeszedł do omówienia szeregu inwestycji jakie w ostatniej kadencji zostały zrealizowane.
Cztery lata temu postawiono na zrównoważony rozwój gminy:
- oświata 50 mln zł: inwestycje w szkoły – termomodernizacja placówek oświaty w
Niewieścienie, Łowinku i w Serocku, budowa auli w Pruszczu, wprowadzenie
jednozmianowości i dostosowanie dowozu dzieci do szkół, obecnie stawiane są wiaty
przystankowe tam, gdzie jak dotąd ich brakowało; pozyskano środki unijne na
program „Łączy nas nauka”, utworzono parking przy szkole w Pruszczu;
- kultura 4,5 mln zł: Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji;
- kluby sportowe, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe 800 tys. zł;
- zabezpieczenie przeciwpożarowe 1 mln zł: 3 jednostki KSRG (OSP Pruszcz, OSP

Wałdowo, OSP Brzeźno), 3 jednostki mobilne (OSP Serock, OSP Łowinek, OSP
Parlin), 1 jednostka wspierająca (OSP Łowin);
- świetlice wiejskie 820 tys. zł: dzięki remontom sprawnie funkcjonować mogą
obiekty w Gołuszycach, Luszkówku, Łaszewie, Łowinie, Zawadzie, Parlinie, Topolnie
i Brzeźnie; w roku 2019 zostaną dokończone remonty w świetlicach w Bagniewku,
Cieleszynie i Mirowicach;
- budowa hali sportowej 10 mln 300 tys. zł: dofinansowanie 3,5 mln zł z Ministerstwa
Sportu;
- przebudowa ok. 30 km dróg gminnych oraz powiatowych 11 mln zł, dodatkowo
zbudowano 7 km ciągu pieszo – rowerowego, a także nowe chodniki i parkingi;
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy;
- realizowano i pozyskiwano środki na program utylizacji azbestu, dofinansowywano
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 3 tys. zł lub 5 tys. zł
wsparcia,
- w roku 2018 przystąpiono do programu EKOpiec,
- przyjęto program niskiej emisji oraz program rewitalizacji, na ukończeniu jest
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
- sprawnie wprowadzono reformę oświaty jaki i program rządowy „500 +” i „Dobry
start”;
- przebudowano Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy, Gminny Ośrodek Rehabilitacji
oraz siedzibę Spółki Komunalnej „Błysk”;
Następnie Pan Wójt omówił minioną kadencję w liczbach: „Ostatnie 4 lata to zarządzanie
budżetem w wysokości 157 mln zł, 9,4 mln zł to środki zewnętrzne pozyskane na inwestycje,
na które tylko w tym roku wydamy prawie 20% budżetu gminy. Zadłużenie gminy w roku
2014 wynosiło 6,8 mln zł, a na dzień 30 czerwca 2018 wyniosło 5,3 mln zł. Gmina Pruszcz w
rankingach czasopisma Wspólnota awansowała z 1067 miejsca zajmowanego w roku 2014,
na 625 miejsce w roku 2017 – co oznacza duży progres w inwestycjach gminnych.”
Kontynuując Pan Wójt wspomniał o planach oraz wyzwaniach przed którymi stoi wraz z
Radą Gminy, są to m.in.: inwestycje drogowe, na które planuje się wydawać ok. 3 mln zł
rocznie, rozbudowa przedszkola, budowa remizy OSP, zakup samochodu, gazyfikacja gminy,
uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego, modernizacja oświetlenia ulicznego
oraz jego rozbudowa, inwestycje w fotowoltaikę, przywrócenie praw miejskich dla Pruszcza.
Na zakończenie swojego wystąpienia Pan Wójt wspomniał, że czuje dużą odpowiedzialność
przed zebranymi, jak i pozostałymi mieszkańcami gminy Pruszcz, aby sprawne zarządzanie

urzędem gminy, podległymi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury i innymi
przyniosło wymierne efekty dla mieszkańców Pan Wójt będzie wsłuchiwał się w potrzeby i
pomysły społeczności lokalnej, wspierał i współpracował z organizacjami, stowarzyszeniami
działającymi na terenie gminy. Pan Wójt dodał również, że dobra współpraca z Radą Gminy
będzie owocować stworzeniem coraz to lepszych warunków do życia w gminie Pruszcz.
Przewodniczący obrad podziękował Panu Wójtowi za sprawozdanie, po czym przeszedł do
omówienia kolejnego punktu obrad.

Ad 12)
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Kierownikowi Biura Inwestycji Panu
Sebastianowi Kendrze, który omówił projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru, nie stanowiących własności Gminy Pruszcz. Na podstawie aktualnych interpretacji
obowiązujących przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, finansach
publicznych oraz samorządzie gminnym organ stanowiący zanim podejmie uchwałę mająca
charakter indywidualnego wskazania dotowanego na rzecz prowadzenia prac restauratorskich
i konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku jest zobowiązany podjąć uchwałę o
sposobie i trybie przyznawania tych dotacji wskazując formularz wniosku, termin składania
tego wniosku, tryb wyboru oaz sposób przekazania dotacji. Do przedstawionych treści
ustosunkowała się Radna Pani Renata Osojca pytając jak to wyglądało do tej pory? Czy taki
wniosek istniał czy tylko urzędu mogły się ubiegać o takie dofinansowania? W odpowiedzi
Pan Kierownik odpowiedział, że Rada Gminy na wniosek zainteresowanego zabezpieczała
środki w budżecie. Ten wniosek wpływał w terminie do 30 września, następnie był
rozpatrywany przez Radę Gminy, środki na ten cel były zabezpieczone w budżecie w roku
poprzedzającym realizację tego przedsięwzięcia. W roku następującym po złożeniu wniosku
Rada Gminy podejmowała uchwałę bezpośrednio wskazując dotowanego, co według obecnej
interpretacji przepisów, a konkretnie Regionalnej Izby Obrachunkowej było błędem, czego
nie wskazywano nam przy kontrolach, które miały miejsce. Jednakże podjęta uchwała z 12
października została negatywnie oceniona, stąd nasze działania, które być może dadzą
możliwość przyznania dotacji zaplanowanych w budżecie na ten rok dla parafii Topolno.
Wobec braku kolejnych pytań Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją
pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 15 radnych głosowało 15
radnych za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wobec powyższego Rada Gminy
jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:

Uchwała Nr I/12/18
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności Gminy
Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik Nr 35 do niniejszego protokołu, a wyniki głosowania
jawnego imiennego - załącznik Nr 36.

Ad 13)
Jako pierwszy głos zabrał Radny Pan Arkadiusz Łyczywek, który podziękował Panu
Sebastianowi Kendrze oraz Panu Adamowi Pszczolińskiemu, za pracę jaką wykonali przy
realizacji zakupu samochodu pożarniczego.
Kolejno głos zabrał mieszkaniec gminy, który na wstępie pogratulował zarówno Panu
Wójtowi jak i Radnym Gminy wyboru, dodał również, że liczy na dobrą i uczciwą
współpracę. Mieszkaniec wniósł zapytanie dot. przyczyny zaniechania zajęć z rytmiki dla
dzieci z przedszkola w Pruszczu.

Ad 14)
Przewodniczący obrad zamknął I Sesję Rady Gminy Pruszcz.

Protokołowała
Natalia Glazińska

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Radecki

