Protokół Nr II/2018 z Sesji Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 listopada 2018 roku.

Ad 1) 7:18
Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Pan Piotr Radecki o godz. 12:07 w sali
posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu otworzył II Sesję Rady Gminy, witając radnych, Pana
Wójta, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy, mieszkańców gminy obecnych na posiedzeniu
jak i tych oglądających transmisję z obrad.
Następnie przypomniał, że obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalana za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniane na kanale YouTube.

Ad 2) 8:19
Przewodniczący obrad oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
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.
Spoza rady udział wzięli:
Wójt Gminy – Dariusz Wądołowski,
Sekretarz Gminy – Hanna Baśniak,
Skarbnik – Maria Maroszek,
Kierownik Biura Inwestycji i Budownictwa – Sebastian Kendra,
Kierownik Biura Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Komunalnej – Magdalena Jabłońska,
Kierownik Biura Podatków i Opłat – Aleksandra Płoszyńska,
Inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych – Alina Malanowska,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu – Mariola Januszkiewicz,
Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ds.
Przeciwdziałania Narkomanii – Karolina Weber
oraz sołtysi i goście (listy obecności stanowią załącznik nr 2 i 3 do protokołu).

Ad 3) 8:31
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania
uchwał Rady Gminy.
7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie
między sesjami.
8. Omówienie projektu budżetu gminy na rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy
Pruszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2019 (omówienie wyników konsultacji).
10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
tryb ich pobierania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha
przeliczeniowego w roku 2019 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od
podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2019 r.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie
z gruntów stanowiących własność gminy.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia form ochrony z 7 drzew - pomników przyrody
w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów
podróży radnym Rady Gminy Pruszcz.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy

Pruszcz.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Pruszcz na lata 2019 –2023”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka
Rehabilitacji w Pruszczu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Pruszczu.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20182025.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok.
25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia na rok 2018 Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii.
26. Sprawy różne, w tym wnioski i informacje.
27. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w porządek obrad, który Rada
przyjęła jednogłośnie, nie wnosząc uwag. Wyniki głosowania stanowią załącznik Nr 4 do
protokołu.

Ad 4) 12:35
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej Sesji RG,
który Rada przyjęła jednogłośnie, nie wnosząc uwag. Wyniki głosowania stanowią załącznik
Nr 5 do protokołu.

Ad 5) 13:19
Pan Piotr Radecki – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił działania podejmowane
w okresie między sesjami. Informacja stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad 6) 14:16
Pan Dariusz Wądołowski – Wójt Gminy zapoznał zebranych z działaniami
podejmowanymi w okresie między sesjami. Dodatkowo poinformował zebranych o pracach
na drodze powiatowej Pruszcz – Mirowice, dobiegającej końca przebudowie ulic
Modrzewiowej i Akacjowej w Pruszczu, zakończeniu prac przy remoncie świetlicy wiejskiej
w Parlinie (I etap). Następnie rozpoczną się prace przy wymianie dachu w świetlicy wiejskiej

w Mirowicach. W przyszłym tygodniu mają stanąć wiaty przystankowe w Pruszczu przy Polo
i na ul. Równej oraz w Serocku. Pan Wójt poinformował również o wystosowaniu pisma do
Starostwa Powiatowego w sprawie stojącej wody na rondzie przy Biedronce. Gromadząca się
woda utrudnia wyjazd z ronda oraz stwarza niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu. Drugą
kwestią jaką poruszono w ww. piśmie jest przebudowa ronda w kwestii wysepki, kostka jest
ułożona za wysoko jak na rondo przejazdowe. Starostwo nie reaguje w tej sprawie. Pojazdy
ciężarowe wyjeżdżają poza obszar ronda, jeżdżąc po trawie, a samochody osobowe z niskim
podwoziem najeżdżając na kostkę narażone są na uszkodzenie pojazdu. Pan Wójt wyraził
nadzieję, że oglądając nagranie z kamery Starostwo Powiatowe wreszcie się obudzi
i zmodernizuje rondo.

Ad 7) 18:29
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy przedstawili informacje
dotyczące organizacji spotkań w okresie między sesjami. Protokoły wraz z załącznikami
znajdują się do wglądu w teczkach przedmiotowych Komisji Rady Gminy w sekretariacie tut.
Urzędu.

Ad 8) 19:57
Projekt budżetu Gminy Pruszcz na rok 2019 omówiła Pani Skarbnik Maria Maroszek.
13 listopada Wójt Gminy Pruszcz wydał zarządzenie Nr 543/18 w sprawie przedłożenia
projektu budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok. Główne założenia budżetu gminy:
1. Dochody 42 622 700,00.
2. Wydatki 47 622 700,00.
3. Deficyt 5 000 000,00.
4. Przychody 6 780 782,00.
5. Rozchody 1 780 782,00.
Do przedstawionych treści radni nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań.

Ad 9) 21:07
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy
Pruszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy

z

dnia

24

kwietnia

2003

roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na rok 2019 został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść
uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 27.11.2018 r. na posiedzeniach komisji

stałych Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Inspektor Alinę
Malanowską radni nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań. Wiceprzewodniczący
Rady Gminy odczytał projekt uchwały, a następnie Przewodniczący obrad poddał ją pod
głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego Programu
Współpracy

Gminy

Pruszcz

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019. 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 II/13/18
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pruszcz
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2019
Treść uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego
– załącznik nr 8.

Ad 10) 27:25
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania został
przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona
szczegółowo w dniu 27.11.2018 r. na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. Do projektu
uchwały omówionego przez Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Mariolę Januszkiewicz radni nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, a następnie Przewodniczący
obrad poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
jak również tryb ich pobierania. 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 II/14/18
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Treść uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego
– załącznik nr 10.

Ad 11) 31:10
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha
przeliczeniowego w roku 2019 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od
podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji został przekazany radnym wraz
z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 27.11.2018 r.
na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez
Panią Kierownik Biura Podatków i Opłat Aleksandrę Płoszyńską ustosunkował się
Przewodniczący Klubu Radnych „Porozumienie i Rozwój” Pan Józef Koszowski, który
odczytał sprzeciw klubu dotyczący podniesienia podatku rolnego – opinia stanowi załącznik
Nr 11 do protokołu. Ustosunkowując się do powyższego Przewodniczący obrad przekazał, że
na Komisji Rolno – Przemysłowej podjęto temat, o którym wspomniał Przewodniczący
klubu, jednak większością głosów zdecydowano o przyjęciu stawek zaproponowanych przez
Pana Wójta. Oczywiście przystąpimy do głosowania tego w uchwale, jeżeli większość
radnych będzie przeciw stawkom podjętym na Komisji Rolno - Przemysłowej, wtedy
podejmiemy

rozmowy

w

sprawie

ustalenia

nowych

stawek

podatku

rolnego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, a następnie Przewodniczący
obrad poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2019 na obszarze gminy, ustalenia
warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji.
W wyniku głosowania jawnego na obecnych 15 radnych, głosowało 15 radnych, za
przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych (Radni: Pan Józef Koszowski, Pani Renata Osojca,
Pan Karol Lewandowski oraz Pan Paweł Grzybek byli przeciw, natomiast Radny Pan Andrzej

Grządka wstrzymał się od głosu) wobec powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając
jej numer i nazwę:
Uchwała II/15/18
w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku
2019 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów,
na których zaprzestano produkcji
Treść uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego
jawnego – załącznik nr 13.

Ad 12) 35:59
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku został
przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona
szczegółowo w dniu 27.11.2018 r. na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. Do projektu
uchwały omówionego przez Panią Kierownik Biura Podatków i Opłat Aleksandrę Płoszyńską
radni nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań. Wiceprzewodniczący Rady Gminy
odczytał projekt uchwały, a następnie Przewodniczący obrad poddał ją pod głosowanie. Rada
Gminy podjęła uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku. 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 II/16/18
w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku
Treść uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego
jawnego – załącznik nr 15.

Ad 13) 39:30
Projekt

uchwały w

sprawie

stawek

podatku

od

środków

transportowych

obowiązujących w 2019 r. został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść
uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 27.11.2018 r. na posiedzeniach komisji
stałych Rady Gminy. Z uwagi na propozycję Pana Wójta dotyczącą zmiany stawek podatku

Radna Pani Anna Dobaczewska poprosiła o zarządzenie 5-minutowej przerwy, zanim jednak
Przewodniczący obrad przychylił się do wniosku Pani Wiceprzewodniczącej oddał głos
Radnemu Panu Kamilowi Marunowskiemu, który zwrócił się do Pana Wójta z pytaniem czy
planujemy rozrost ilości zarejestrowanych pojazdów oprzeć na tych, które są już u nas
w gminie tylko nie są zarejestrowane u nas w gminie czy na nowych, napływowych?
W odpowiedzi Pan Wójt przekazał, że oczywiście na tych, które już są u nas – to podstawa.
To nam pomoże powrócić do tego budżetu, a nawet go zwiększyć – z wpływów z tych
podatków. Myślę, że i firmy – bo tak analogicznie zrobiono to w innych gminach - jest też
napływ firm transportowych zwłaszcza, tych właśnie co posiadają takie pojazdy na teren
danej gminy, bo podatek jest niższy. Tak jak zrobiliśmy to w uchwale de minimis w 2015 r.
odnośnie przedsiębiorców, gdzie też zwolniliśmy z podatku, za nowo powstające obiekty
w zamian za zatrudnienie bodajże 5 osób. Następnie Przewodniczący obrad oddał głos
Radnemu Panu Arkadiuszowi Łyczywkowi. Radny nadmienił, że podtrzymuje swoje
stanowisko z posiedzenia komisji stałych Rady Gminy i przychyla się do propozycji Pana
Wójta z tego względu, że nasi przedsiębiorcy jak i rolnicy, którzy właściwie też stają się
przedsiębiorcami kupują ciągniki siodłowe, pojedyncze na swoje gospodarstwa i te ciągniki
nie są w pełni wykorzystywane, są kupowane na własny użytek, aby wywieźć swój towar. Te
ciągniki nie pracują cały rok, w związku z czym dlaczego właściciele tych pojazdów mieliby
płacić tak wysoki podatek? Wobec braku kolejnych pytań Przewodniczący obrad na wniosek
Radnej Pani Anny Dobaczewskiej zarządził 2-minutowa przerwę.
Po wznowieniu obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały
zaproponowany przez Pana Wójta. Do przedstawionych treści odniósł się jeszcze Radny Pan
Józef Koszowski, który zapytał czy jak ustalimy te najniższe stawki, czy po pół roku możemy
wrócić do tych dzisiejszych, gdy ta nasz uchwała nie przyniesie nam efektów w postaci
pozyskania samochodów? Do pytania ustosunkowała się Pani Kierownik Biura Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej Magdalena Jabłońska, która przekazała, że stawka
podatku od środków transportowych jest to roczna stawka, także możemy przyjąć stawkę na
dany określony rok. W trakcie przyszłego roku nie ma możliwości zmiany stawki tego
podatku. Wobec braku kolejnych pytań Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt
uchwały. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2019 r. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 15
radnych, głosowało 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych (Radni: Pan
Józef Koszowski, Pani Renata Osojca, Pan Karol Lewandowski oraz Pan Paweł Grzybek
wstrzymał się od głosu) wobec powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając jej numer

i nazwę:
Uchwała II/17/18
w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019r.
Treść uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego
jawnego – załącznik nr 17.

Ad 14) 57:38
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie
z gruntów stanowiących własność gminy został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na
sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 27.11.2018 r. na posiedzeniach
komisji stałych Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Kierownik Biura
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Magdalenę Jabłońską radni nie wnieśli uwag
oraz nie zadali żadnych pytań. Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały,
a następnie Przewodniczący obrad poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gruntów stanowiących
własność gminy. 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 II/18/18
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gruntów
stanowiących własność gminy
Treść uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego
jawnego – załącznik nr 19.

Ad 15) 1:00:02
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz został przekazany radnym wraz
z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 27.11.2018 r.
na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez
Panią Kierownik Biura Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Magdalenę Jabłońską

radni nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań. Wiceprzewodniczący Rady Gminy
odczytał projekt uchwały, a następnie Przewodniczący obrad poddał ją pod głosowanie. Rada
Gminy podjęła uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie 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 II/19/18
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego
jawnego – załącznik nr 21.

Ad 16) 1:04:50
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty został przekazany radnym wraz
z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 27.11.2018 r.
na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez
Panią Kierownik Biura Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Magdalenę Jabłońską
odniósł się Radny Pan Józef Koszowski, który zapytał dlaczego jeszcze podnosimy opłatę
skoro w 2019 r. mamy mieć oszczędność w wysokości 1,95 zł od mieszkańca? Głos zabrała
Pani Kierownik Magdalena Jabłońska, która ponownie przekazała, że w roku 2018
przyjęliśmy, że masa odebranych odpadów zmieszanych to 936 t, natomiast w tym roku
mamy wzrost odpadów zmieszanych - zakładamy o prawie 46% - i założyliśmy, że w roku
2019 będzie to masa ok. 1600 t. Do tego dodać te różnicę w cenie i stąd jest ta nasza
oszczędność, tzn., że gdybyśmy tę całą masę przekazali do instalacji do Sulnowa, ta cena –
stawka za śmieci byłaby wyższa. Natomiast dzięki temu, że część odpadów może zostać
przekazana do spalarni – tu pojawi się ta oszczędność 1,95 zł na mieszkańca. Aktualna cena
na spalarni 199,80 zł, natomiast na RIPOKu w Sulnowie, gdzie trafiają nasze odpady cena
aktualna to 358,56 zł – tym samym przekazując część odpadów do spalarni oszczędzamy.
Kolejne pytanie zadała Radna Pani Renata Osojca, która zauważyła, że przedstawione treści
dot. wyłącznie odpadów segregowanych, nie zobaczyliśmy żadnej symulacji dla osób, które
nie segregują śmieciu i nie mamy żadnej propozycji ceny. W odpowiedzi Pani Kierownik

Magdalena Jabłońska przekazała, że projekt uchwały przewiduje zmianę wyłącznie
w zakresie osób segregujących śmieci, ponieważ na poprzedniej sesji została podjęta uchwała
odnośnie wysokości stawek opłat, gdzie w przypadku osób zbierających odpady zmieszane
jest to stawka w wysokości 30 zł. Nawet dokonując tego podwyższenia dla osób
segregujących to i tak mamy 14 zł miesięcznie, natomiast 30 zł za zmieszane i nie widzimy
potrzeby wzrostu dla tych osób niesegregujących odpady, ponieważ jest ich niewiele.
W przypadku podniesienia tej ceny za zmieszane możemy spowodować sytuacje, że znowu
większa część osób przejdzie na segregacje, co sprawi, że wpływy z opłat się zmniejszą,
natomiast te osoby nie będą w stanie wysegregować od razu takiej ilości odpadów, żeby nam
się to rekompensowało. Tę sytuację przechodziliśmy podczas poprzedniej sesji, gdzie też
podwyższyliśmy stawkę za zmieszane do 30 zł. Mieliśmy na moment podjęcia uchwały
w systemie śmieciowym na plusie 10 tys. zł. Natomiast ta rotacja, czyli ta część osób, która
przeszła z systemu zmieszanego na segregowany spowodowała, ze mieliśmy w pewnym
momencie deficyt. Te osoby przeszły, ale opłata jest o wiele niższa, także w skali roku te
przychody są mniejsze, a te osoby nie są w stanie wysegregować takiej ilości odpadów
segregowanych, aby nam się to kalkulowało. Stąd propozycja, aby podnieść stawkę opłaty
tylko w przypadku osób segregujących. Do przedstawionych treści odniosła się Radna Pani
Renata Osojca, która przekazała, ze Gmina Pruszcz nie stawia na dochód i zysk, ale zależy
nam na proekologicznym podejściu i zachęcenie ludzi, którzy nie segregują jest najważniejsze
w tej chwili, a nie wyliczanie dochodu. Karanie ludzi, którzy segregują odpady nie jest
dobrym rozwiązaniem, ceny powinny wzrosnąć zarówno w jednym jak i drugim przypadku.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że temat ten był poruszany na komisjach i doszliśmy do
wniosku, że ta kwota 30 zł jest już zaporowa i ona skłania do podjęcia segregacji. Ten kto
chciał podjąć tę segregacje to to zrobił i kolejne podnoszenie opłaty nie wpłynie na to, że ktoś
zacznie segregować, tylko raczej wpłynie na to, że zmieni swoją deklarację. Kolejno głos
zabrał Pan Wójt, który podsumował powyższe informując, że faktycznie ciężko zrozumieć ten
mechanizm, stąd rodzą się te pytania. Stawka 30 zł jest stawką, chyba jedną z najwyższych
w okolicy. Stawka 14 zł jest stawką po kosztach, myślę, że dojdzie do skutku umowa ze
spalarnią śmieci. Pan Wójt zwrócił się jeszcze do Pani Kierownik Magdaleny Jabłońskiej
z prośbą o przekazanie zebranym informacji jaki procent społeczeństwa segreguje śmieci?
Pani Kierownik przekazała, że ponad 90% osób w naszej gminie segreguje odpady. Pan Wójt
dodał, że w związku z powyższym podnoszenie stawek dla osób niesegregujących nie
wpłynie na ten zysk, o którym wspomniała Radna Pani Renata Osojca.
Wobec braku kolejnych pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt

uchwały, a następnie Przewodniczący obrad poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty

za gospodarowanie

odpadami

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. W wyniku głosowania jawnego na
obecnych 15 radnych, głosowało 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych
(Radni: Pan Józef Koszowski i Pani Renata Osojca wstrzymali się od głosu) wobec
powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała II/20/18
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Treść uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego
jawnego – załącznik nr 23.

Ad 17) 1:21:22
Projekt uchwały w sprawie zniesienia form ochrony z 7 drzew - pomników przyrody
w

granicach

administracyjnych

Gminy Pruszcz

został

przekazany radnym

wraz

z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 27.11.2018 r.
na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez
Panią Kierownik Biura Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Magdalenę Jabłońską
radni nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań. Wiceprzewodniczący Rady Gminy
odczytał projekt uchwały, a następnie Przewodniczący obrad poddał ją pod głosowanie. Rada
Gminy podjęła uchwałę w sprawie zniesienia form ochrony z 7 drzew - pomników przyrody
w granicach administracyjnych 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 II/21/18
w sprawie zniesienia form ochrony z 7 drzew - pomników przyrody w granicach
administracyjnych Gminy Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego
jawnego – załącznik nr 25.

Ad 18) 1:24:30
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów
podróży radnym Rady Gminy Pruszcz został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na
sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 27.11.2018 r. na posiedzeniach
komisji stałych Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Przewodniczącego
rady Gminy Pruszcz Pana Piotra Radeckiego radni nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych
pytań. Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, a następnie
Przewodniczący obrad poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie
ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Gminy Pruszcz.
W wyniku głosowania jawnego na obecnych 15 radnych, głosowało 15 radnych, za
przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych (Radni: Pan Józef Koszowski, Pani Renata Osojca,
Pan Karol Lewandowski oraz Pan Paweł Grzybek wstrzymali się od głosu) wobec
powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała II/22/18
w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady
Gminy Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego
jawnego – załącznik nr 27.

Ad 19) 1:27:55
Projekt uchwały w ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Pruszcz
został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona
szczegółowo w dniu 27.11.2018 r. na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. Do projektu
uchwały omówionego przez Pana Wójta Dariusza Wądołowskiego radni nie wnieśli uwag
oraz nie zadali żadnych pytań. Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały,
następnie Przewodniczący obrad przypomniał, że radni pełniący jednocześnie funkcję
sołtysów zgodnie z opinią kancelarii prawnej zostają wyłączeni z głosowania nad przyjęciem
przedmiotowej uchwały – kolejno poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Pruszcz. W wyniku
głosowania jawnego na obecnych 15 radnych, głosowało 13 radnych, za przyjęciem uchwały
głosowało 13 radnych (Radni: Pan Karol Lewandowski oraz Pan Arkadiusz Łyczywek zostali
wyłączeni z głosowania) wobec powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę

nadając jej numer i nazwę:
Uchwała II/23/18
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego
jawnego – załącznik nr 29.

Ad 20) 1:30:57
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Pruszcz na lata 2019 –2023”został przekazany radnym wraz
z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 27.11.2018 r.
na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez
Kierownika Biura Inwestycji i Budownictwa Pana Sebastiana Kendrę radni nie wnieśli uwag
oraz nie zadali żadnych pytań. Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały,
a następnie Przewodniczący obrad poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy Pruszcz na lata 2019 –2023”. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 15 radnych,
głosowało 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych (Radny Pan Paweł
Grzybek złożył oświadczenie dot. rozbieżności podczas głosowania nad przedmiotową
uchwałą, celem Radnego było zagłosowania „za” co uczynił poprzez podniesienie ręki,
natomiast na urządzeniu do głosowania przez pomyłkę zagłosował „przeciw” – co nie było
jego zamiarem – oświadczenie stanowi załącznik nr 30 do protokołu) wobec powyższego
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała II/24/18
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Pruszcz na lata 2019 –2023”
Treść uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego
jawnego – załącznik nr 32.

Ad 21) 1:34:22
Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka

Rehabilitacji w Pruszczu został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść
uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 27.11.2018 r. na posiedzeniach komisji
stałych Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Sekretarz Hannę
Baśniak radni nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań. Wiceprzewodniczący Rady
Gminy odczytał projekt uchwały, a następnie Przewodniczący obrad poddał ją pod
głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego
Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu. 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 II/25/18
w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu
Treść uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego
jawnego – załącznik nr 34.

Ad 22) 1:36:40
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Pruszczu został przekazany radnym
wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu
27.11.2018 r. na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. Do projektu uchwały
omówionego przez Kierownika Biura Inwestycji i Budownictwa Pana Sebastiana Kendrę
radni nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań. Wiceprzewodniczący Rady Gminy
odczytał projekt uchwały, a następnie Przewodniczący obrad poddał ją pod głosowanie. Rada
Gminy podjęła uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Pruszczu. 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 II/26/18
w sprawie nadania nazw ulic w Pruszczu
Treść uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego
jawnego – załącznik nr 36.

Ad 23) 1:41:10
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20182025 został omówiony szczegółowo w dniu 27.11.2018 r. na posiedzeniach komisji stałych
Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Skarbnik Marię Maroszek radni
nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań. Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał
projekt uchwały, a następnie Przewodniczący obrad poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy
podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.
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 II/27/18
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025
Treść uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego
jawnego – załącznik nr 38.

Ad 24) 1:43:30
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok został
omówiony szczegółowo w dniu 27.11.2018 r. na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy.
Do projektu uchwały omówionego przez Panią Skarbnik Marię Maroszek radni nie wnieśli
uwag oraz nie zadali żadnych pytań. Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały, a następnie Przewodniczący obrad poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok. 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 II/28/18
w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
Treść uchwały stanowi załącznik nr 39 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego
jawnego – załącznik nr 40.

Ad 25) 1:46:05
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia na rok 2018 Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została
omówiona szczegółowo w dniu 27.11.2018 r. na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy.
Do projektu uchwały omówionego przez Panią Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz ds. Przeciwdziałania Narkomanii Karolinę Weber ustosunkowała się Pani
Wiceprzewodnicząca Anna Dobaczewska pytając o ile zwiększył się budżet? Pani
Pełnomocnik odpowiedziała, że budżet zwiększył się o 14 561,81 zł - taką mamy nadwyżkę
w stosunku do tego co było wcześniej. Oczywiście w zależności od tego jak wyglądają
w miedzy czasie te wpłaty, my też wprowadzamy na bieżąco do budżetu zmieniane kwoty nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego jak będzie. Musimy poczekać do końca stycznia
na rozeznanie od sprzedawców alkoholu i w tych trzech ratach, które zawsze są stałe
w trakcie roku te pieniądze nam wpływają do budżetu. Stąd zachodzi konieczność
wprowadzenia dodatkowych zmian. Kolejnych pytań nie zadano. Wiceprzewodniczący Rady
Gminy odczytał projekt uchwały, a następnie Przewodniczący obrad poddał ją pod
głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia na rok
2018 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii. 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 II/29/18
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia na rok 2018 Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Treść uchwały stanowi załącznik nr 41 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego
jawnego – załącznik nr 42.

Ad 26) 1:51:34
Jako pierwszy głos zabrał Radny Pan Arkadiusz Łyczywek, który zapytał o drogę
powiatową Brzeźno – Pruszcz. Rozumiem, że ze strony gminy inwestycja nie jest zagrożona,
jak wygląda sprawa ze strony powiatu? W odpowiedzi Pan Wójt przekazał, że zgodnie
z porozumieniem z powiatem zaproponowaliśmy ze strony gminy kwotę 1 mln zł

dofinansowania na przebudowę drugi Pruszcz – Brzeźno. Powiat – co prawda nie znamy
dokładnie budżetu, także nie wiemy czy będzie miał wprowadzone zadanie czy też nie, jednak
z tego co słyszałem uzależnia to od ewentualnych pozyskanych środków zewnętrznych – na
100% nie jestem o tym przekonany, nie chcę się wypowiadać za powiat. Mówiąc o naszym
budżecie, w inwestycjach jest zabezpieczona ta kwota. Dodatkowo zabezpieczono środki na
drogę powiatową Małociechowo – S-5 i w Serocku na przebudowę chodnika przy drodze
powiatowej oraz przy ul. Mickiewicza – powiat został o tym poinformowany. Pozostając przy
głosie Pan Wójt podziękował radnym za dzisiejszą sesję, zwłaszcza za podatki. To bardzo
trudne tematy dla społeczeństwa. Wzrost podatków nie jest spowodowany naszym widzi mi
się, ale przychodami i budżetem prorozwojowym, który mamy uchwalić na 2019 rok
i zapewniam Państwa, że mimo to, że są osoby, które głosowały przeciw – o tych
miejscowościach nie zapomnimy i będziemy też równomiernie rozwijać gminę.
Kolejno głos zabrała Pani Sołtys Brzeźna Krystyna Ruszkowska, która zapytała czy
zabezpieczono środki na dokończenie drogi Serock – Brzeźno? Pan Wójt przekazał, że tak,
1 mln zł mamy – słowo zostało dane i myślę, że będzie dotrzymane – połączymy Brzeźno
z Serockiem drogą asfaltową. Mam nadzieję, że nic nam tego nie zakłóci, a jedyne co może to
brak wykonawcy lub ewentualnie kosmiczny wzrost cen – tak też może być.
Radna Pani Renata Osojca zaproponowała, aby w związku z ustaleniem stałych diet
dla radnych, Wiceprzewodniczący Rady Gminy również co sesję zdawali relację z własnej
działalności, żebyśmy mieli pełną i jasną wiedzę na temat działań, które podjęli między
sesjami. Do wypowiedzi radnej ustosunkował się Przewodniczący Rady Gminy, który
przekazał, że temat ten zostanie omówiony na komisjach stałych Rady Gminy, jednak
zdaniem Pana Piotra Radeckiego Wiceprzewodniczący nie będą mieli nic przeciwko temu.
Następnie głos zabrał Radny Pan Józef Koszowski, który zwracając się do Pana Wójta
przekazał, że członkowie Klubu Radnych głosowali przeciw podniesieniu podatków – myślę,
że zostało to odpowiednio uargumentowane - co nie znaczy, że nie będziemy tych podatków
płacić, dalej będziemy je płacić. Pan Wójt z kolei poinformował, że my wszyscy będziemy
musieli je płacić nie tylko Państwo, członkowie Klubu Radnych, ale wszyscy.
Radny Pan Artur Nowak w nawiązaniu do poruszonego tematu dróg powiatowych
zaproponował, aby zaprosić naszych mieszkańców, którzy są Radnymi Powiatu Świeckiego
na jedną z sesji RG, żeby wiedzieli, że niepokoi nas ta sytuacja, ale też żeby byli świadomi, że
zależy nam na budowaniu razem z powiatem drogi. Miło by było gdybyśmy ich zaprosili
i, aby byli częstymi gośćmi na naszych sesjach. Do przedmówcy ustosunkował się Pan Wójt,
który uspokoił, że radni powiatowi wiedzą o tym, pilnują naszych zadań. Radna z Pruszcza

i Wicestarosta, będą pilnować naszych zadań po stronie gminy i powiatu. Natomiast nie mam
nic przeciwko, aby byli i uczestniczyli na tych sesjach, ponieważ daje to obraz
zainteresowania własną gminą

Ad 27) 1:57:20
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
podziękował zebranym za przybycie, po czym zamknął II Sesję Rady Gminy Pruszcz.
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