Protokół Nr IV/2018 z Sesji Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 grudnia 2018 roku.

Ad 1)
Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Pan Piotr Radecki o godz. 12:00 w sali
posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu otworzył IV Sesję Rady Gminy, witając radnych oraz
pracowników Urzędu Gminy.

Ad 2)
Przewodniczący obrad oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15
osób, stanowi 80 %, 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,
Referent ds. obsługi organów gminy – Natalia Glazińska
- lista obecności stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3)
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie IV 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

9. Sprawy różne, w tym wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w porządek obrad, który Rada
przyjęła jednogłośnie, nie wnosząc uwag.

Ad 4)
Na salę wszedł Radny Pan Józef Koszowski, w związku z powyższym aktualnie w
posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15
osób stanowi 86% pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej Sesji RG,
który Rada przyjęła jednogłośnie, nie wnosząc uwag.

Ad 5)
Pan Piotr Radecki – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił działania podejmowane
w okresie między sesjami. Informacja stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Ad 6)
Pan Dariusz Wądołowski – Wójt Gminy zapoznał zebranych z działaniami
podejmowanymi w okresie między sesjami.

Ad 7)
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)
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków omówił
Kierownik Biura Inwestycji i Budownictwa Pan Sebastian Kendra. Do projektu uchwały 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 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W wyniku głosowania

jawnego na obecnych 13 radnych, głosowało 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych wobec powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer
i nazwę:
Uchwała IV/47/18
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Treść uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego
– załącznik nr 5.

Ad 9)
Zebrani podjęli temat budowy remizy OSP w Pruszczu. Radna Pani Renata Osojca
zapytała o aktualną sytuację obiektu. W odpowiedzi głos zabrał Radny Pan Adam Wcisła,
który przekazał, że obecnie należy urealnić kosztorys, wprowadzić oszczędności i oddać
budynek jako warunkowo dopuszczony do użytkowania – pozwoli to na najszybsze
wprowadzenie samochodów do garaży OSP. Radna Pani Renata Osojca zapytała jeszcze gdzie
obecnie znajdują się wozy strażackie? Radny Pan Bartosz Betlewski poinformował, że są one
garażowane na ul. Poniatowskiego w Pruszczu. Kolejne pytanie zadał Radny Pan Kamil
Marunowski, który zainteresował się kosztami budowy remizy. Głos zabrał Kierownik Biura
Inwestycji i Budownictwa Pan Sebastian Kendra informując, że koszt budowy obiektu wraz z
zagospodarowaniem terenu może wynieść ok. 2,5 mln zł, jednak te koszty zweryfikuje
przetarg. Przewodniczący Rady Gminy dodał, że budowa obiektu odbędzie się w trzech
etapach:
1) etap I – rozbiórka;
2) etap II – budowa (stan surowy zamknięty z oddaniem do użytkowania parteru);
3) etap III – wykończenie inwestycji.
Kolejnych pytań nie zadano.

Ad 10)
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
podziękował zebranym za przybycie, po czym zamknął IV Sesję Rady Gminy Pruszcz.
Protokołowała
Natalia Glazińska

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Radecki

