Protokół Nr LI/2018 z Sesji Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 września 2018 roku

Ad 1)
Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Pan Przemysław Sznajdrowski o godz. 12:10 w sali
posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu otworzył LI Sesję Rady Gminy, witając radnych,
pracowników Urzędu Gminy oraz zaproszonych gości.

Ad 2)
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 – Dariusz Wądołowski,
Skarbnik – Maria Maroszek,
Kierownik Biura Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – Magdalena Jabłońska,
Referent ds. obsługi organów gminy – Natalia Glazińska,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Mariola Januszkiewicz,
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Świeciu – wz. Monika Strąk,
Kierownik Posterunku Policji w Pruszczu – asp. szt. Sławomir Gołębiewski,
oraz sołtysi i goście (zgodnie z listami obecności stanowiącymi załączniki Nr 2 i 3 do protokołu).

Ad 3)
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie LI Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy.
8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między
sesjami.
10. Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Ośrodka
za 2017 rok.
11. Informacja z działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
12. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z
terenu Gminy Pruszcz.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej załącznik do uchwały Nr XXX/169/2012 Rady Gminy
Pruszcz z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych
obiektów.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Pruszcz.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2025.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w porządek obrad, który Rada przyjęła
jednogłośnie, nie wnosząc uwag. W głosowaniu nie uczestniczyła Radna Pani Aneta Iglińska, która
opuściła salę obrad.

Ad 4)
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej Sesji RG, który
Rada przyjęła jednogłośnie, nie wnosząc uwag.

Ad 5)
Radny Pan Maciej Różycki zapytał jak wygląda sytuacja skweru w Serocku? Inwestycja nadal
nie jest dokończona. Od poniedziałku brakuje pracowników, a wjazd na cmentarz uniemożliwia
wielka hałda piasku. Radny zapytał jak będzie przebiegała dalsza realizacja zadania nie tylko pod
względem wykonawstwa, ale również pod względem finansowym.

Ad 6)
Pan Przemysław Sznajdrowski – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił działania
podejmowane w okresie między sesjami.

Ad 7)
Pan Dariusz Wądołowski – Wójt Gminy zapoznał zebranych z działaniami podejmowanymi
w okresie między sesjami.
Na salę weszła Radna Pani Aneta Iglińska. W związku zpowyższym aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób, stanowi 100 %,
pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.

Ad 8)
Na wszelkie pytania odpowiedzi udzielane były na bieżąco na ostatniej Sesji RG.

Ad 9)
Przewodniczący poszczególnych Komisji RG przedstawili informacje dotyczące organizacji
spotkań w okresie między sesjami. Przewodnicząca Komisji Rolno – Przemysłowej Pani Aneta
Iglińska podziękowała wszystkim zebranym za zaangażowanie i pomoc w organizacji Dożynek
Gminnych. Natomiast Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa
Publicznego Pan Adam Wcisła poinformował o przygotowaniu placówek oświatowych z terenu
gminy na nadchodzący rok szkolny 2018/2019. Protokoły wraz z załącznikami znajdują się do
wglądu w teczkach przedmiotowych Komisji RG w sekretariacie tut. Urzędu.

Ad 10)
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu za 2017 r.
przedstawiła zebranym Pani Kierownik Mariola Januszkiewicz. Ośrodek Pomocy Społecznej w
Pruszczu udziela pomocy osobom potrzebującym realizując zadania zlecone i zadania własne

gminy z zakresu pomocy społecznej. W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku Ośrodek udzielił
pomocy 266 rodzinom, decyzją przyznano 19 573 świadczenia dla 674 osób, w tym 120 rodzinom
udzielono pomocy w formie pracy socjalnej. Każda przyznana pomoc jest poprzedzona
przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przez pracowników socjalnych. Na powyższe
świadczenia wydaliśmy 1 040 decyzji administracyjnych. Budżet ośrodka przeznaczony na pomoc
dla potrzebujących w 2017 roku wyniósł 1 558 986 zł. Środki te zostały przeznaczone na:
- zasiłki stałe, okresowe i celowe,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- pobyt w domach pomocy społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
- niepełnosprawność,
- pomoc rzeczową.
Głównymi powodami przyznania pomocy są: ubóstwo, bezrobocie (jeden z ważniejszych
problemów), niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezradność w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych o prowadzeniu gospodarstwa domowego, rodziny niepełne,
wielodzietność i bezdomność.
Na terenie gminy Pruszcz funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2017 roku posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i
grup roboczych w Gminie Pruszcz zostały zwołane 36 razy. W tym okresie założono 8
„Niebieskich Kart”. Ponadto tut. Ośrodek realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pruszcz na lata 2017-2021.
Głównym celem Programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy
Pruszcz, zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w
rodzinie, zwiększenie pomocy i ochrony ofiar w rodzinie, udzielanie fachowego poradnictwa przez
specjalistów.
W przypadku, gdy rodzina przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych może zostać objęta pomocą asystenta rodziny. W 2017 roku asystent objął swoim
działaniem 15 rodzin. Obecnie opieką obejmuje 13 rodzin. Procedura przydzielenia asystenta
rodziny jest w toku w przypadku 2 rodzin. Ponadto pracownicy socjalni widzą potrzebę objęcia
wsparciem asystenta rodziny jeszcze 6 rodzin.. Do końca 2017 roku u 4 rodzin nastąpiła poprawa
wskutek czego można było zakończyć pomoc asystenta rodziny.
Od 16 czerwca 2014 roku tut. Ośrodek realizuje – Kartę Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta
Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu

rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, która spełnia określone kryteria. W 2017 r. wpłynęło 26
wniosków i przyznano 135 kart. Od czerwca 2014 r. do grudnia 2017 r. wpłynęły 121 wnioski i
przyznano 642 karty.
Do przedstawionych treści radni nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań. Sprawozdanie

stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad 11)
Informację na temat działalności Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Świeciu
Przedstawiła Pani Monika Strąk – doradca ds. produkcji roślinnej. Podstawowym zadaniem
Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie jest udzielanie
wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom
związanym z przetwórstwem rolno – spożywczym w celu zwiększenia dochodów gospodarstw
rolnych oraz poprawy warunków życia wsi. Ośrodek zajmuje się organizacją i prowadzeniem
szkoleń dla rolników i mieszkańców obszarów leśnych, udzielanie porad, przeprowadzanie lustracji
oraz wykonywanie różnego typu opracowań takich jak m.in.: wypełnianie wniosków i załączników
graficznych o przyznanie płatności, opracowanie planów nawozowych, biznesplanów, wypełnianie
wniosków o zwrot do zużytego materiału siewnego (ARR), opracowywanie planów rozwoju
gospodarstw oraz wniosków do poszczególnych działań PROW 2014-2020. Ponadto rozliczamy
podatek VAT i podatek dochodowy. Nasza działalność obejmuje również współpracę z
samorządami oraz organizacjami pozarządowymi. Przedstawiona przez Panią Strąk informacja
zawierała również dane statystyczne dot. ilości udzielonych porad, informacji, przeprowadzonych
lustracji gospodarstw, przygotowanych opracowań i innych. Na zakończenie Pani Strąk
poinformowała o składzie zespołu doradczego oraz uczestnictwie ośrodka w dożynkach gminnych i
wojewódzkich.
Głos zabrał Radny Pan Arkadiusz Łyczywek, który podziękował Pani Monice Strąk za wszelką
pomoc, zaangażowanie i ogrom pracy jaki włożyła w realizację zadań komisji ds. szacowania szkód
spowodowanych suszą w gminie Pruszcz.
Do omówionych treści radni nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań. Informacja
stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad 12)
Ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy przedstawił Kierownik
Posterunku Policji w Pruszczu asp. szt. Sławomir Gołębiewski. Kierownik w swojej wypowiedzi
uwzględnił przede wszystkim charakterystykę rejonu oraz występujące na nim zagrożenia:

- duże natężenie ruchu kołowego, na który bezpośredni wpływ ma przebiegająca przez teren
gminy droga krajowa nr 5 – zwiększa ryzyko wystąpienia wypadków i kolizji; w sezonie piłkarskim
natomiast nakłada na policjantów dodatkowy obowiązek zabezpieczenia tras oraz znajdujących się
przy tych trasach obiektów użyteczności publicznej w trakcie przemieszczania się grup kibiców;
- przebiegająca przez gminę czynna linia kolejowa łącząca duże miasta Bydgoszcz – Gdynia
zwiększa możliwość występowania kradzieży czy aktów wandalizmu zarówno wobec osób jak i
mienia PKP czy gminy. Na tego typu zagrożenia (kradzież) mogą być również narażeni gospodarze
posiadający inwentarz żywy oraz specjalistyczny sprzęt rolny;
Kształtując światopogląd dzieci i młodzieży szkolnej policjanci uczestniczą w spotkaniach i
pogadankach nt. zagrożeń, które niosą ze sobą uzależnienia, odpowiedzialności karnej nieletnich, a
także zachowań w sytuacjach niebezpiecznych. Funkcjonariusze Posterunku Policji w Pruszczu
realizują również zadania związane z prowadzonymi programami prewencyjnymi takimi jak:
„Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczna Gmina”, „Bezpieczne Wakacje” i innymi służącymi
zapobieganiu popełniania czynów zabronionych.
Następnie Kierownik Posterunku przedstawił kilka danych statystycznych dotyczących:
- zdarzeń drogowych, liczby wypadków oraz nietrzeźwych kierujących,
- liczby nałożonych mandatów karnych, interwencji oraz podjętych czynności w sprawach o
wykroczenia,
- wykrywalności czynów kryminalnych, kradzieży i uszkodzeń mienia.
Analizując stan dostępnych pomieszczeń w gminie, niezbędnym wydaje się być zabezpieczenie
dodatkowego lokalu, w którym będzie można odseparować osoby poszkodowane od agresorów
(bardzo często dotyczy to awantur rodzinnych). Zdarzają się sytuacje, które wymagają
przeprowadzenia dochodzenia, zwrócenia się do innych organów

– te wszystkie działania

wymagają czasu. Lokal znajduje się w Gołuszycach, jednak wymaga przeprowadzenia pewnych
uregulowań prawnych. Zebrani podjęli rozmowę w przedmiotowej sprawie. Następnie głos zabrał
mieszkaniec Pruszcza, który powiadomił, że na ulicach Witosa i 3-Maja dochodzi do coraz
częstszych wypadków i kolizji spowodowanych utrzymywaniem nadmiernej prędkości przez
kierujących. Kierownik Posterunku poinformował, że otrzymał pismo w powyższej sprawie.
Oddelegowano policjantów na patrol, były mandaty karne, upomnienia, jednak na terenie gminy
jest wiele takich miejsc, a policjantów jest niewielu. Niemniej jednak proszę zawiadamiać o takich
newralgicznych miejscach. Wszelkie pisma czy to od Wójta czy od mieszkańców zostaną
rozpatrzone. Na zakończenie głos zabrała Pani Sołtys Elżbieta Jurkiewicz, która zaproponowała
założenie monitoringu w kłopotliwych miejscach na terenie gminy.
Kolejnych pytań nie zadano. Informacja stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad 13)
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku przedstawiła zebranym
Skarbnik Gminy Pani Maria Maroszek. Omówione treści dotyczyły m.in.: dochodów oraz
wydatków budżetu, zrealizowanych dotacji zarówno dla sektora finansów publicznych jak i
jednostek spoza sektora finansów publicznych, spłat kredytów i pożyczek, realizacji funduszu
sołeckiego i innych. Integralną częścią sprawozdania jest część opisowa oraz informacje o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka
Rehabilitacji w Pruszczu.
Do omówionych treści radni nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań. Sprawozdanie
stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
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.

Ad 14)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z
terenu Gminy Pruszcz został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały
została omówiona szczegółowo w dniu 25.09.2018 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady
Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Natalię Glazińską radni nie wnieśli uwag
oraz nie zadali żadnych pytań. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod
głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet
dla sołtysów z terenu Gminy Pruszcz. 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 LI/411/18
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 9.

Ad 15)
Projekt uchwały zmieniającej załącznik do uchwały Nr XXX/169/2012 Rady Gminy
Pruszcz z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,

których właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona
szczegółowo w dniu 25.09.2018 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu
uchwały omówionego przez Panią Kierownik Magdalenę Jabłońską radni nie wnieśli uwag oraz
nie zadali żadnych pytań. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod
głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą załącznik do uchwały Nr XXX/169/2012
Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad korzystania z
tych obiektów. 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 LI/412/18
zmieniająca załącznik do uchwały Nr XXX/169/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia
26 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Treść uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 11.

Ad 16)
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Pruszcz został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść
uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 25.09.2018 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej
Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Kierownik Magdalenę Jabłońską
odniósł się Radny Pan Maciej Różycki pytając czy treść regulaminu po zmianach została
skonsultowana z PGW Wody Polskie? W odpowiedzi Pani Kierownik przekazała, że nie, ponieważ
nie jest to wymagane. Wobec braku kolejnych pytań Przewodniczący obrad odczytał projekt
uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pruszcz. 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 LI/413/18

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 13.

Ad 17)
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025
został omówiony szczegółowo w dniu 25.09.2018 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy.
Do projektu uchwały omówionego przez Panią Skarbnik Marię Maroszek ustosunkował się Radny
Pan Maciej Różycki. Nawiązując do zgłoszonej interpelacji w sprawie skweru w Serocku i
brakujących 10 tys. zł na jego ukończenie, radny zaproponował, aby dodatkowe prace na hali
zwiększyć ze 170 tys. zł do 180 tys. zł i dokończyć budowę skweru. Na kolejnej sesji natomiast
zdjąć 10 tys. zł z danego paragrafu. Do wypowiedzi poprzednika odniósł się Pan Wójt informując,
że nie ma takiej potrzeby. Prace na skwerze w Serocku zostały wstrzymane, ponieważ wykonawca
nie otrzymał materiału, tj. kostki i krawężników do jego dalszej budowy. Poza tym mówimy o
pracach dodatkowych czyli drodze do cmentarza. Przewodniczący Rady Gminy poddał
przedstawiony wniosek pod głosowanie. Za przyjęciem zmiany był Radny Pan Maciej Różycki,
Radni Pani Renata Osojca i Pan Andrzej Dembek wstrzymali się od głosu, natomiast pozostali radni
głosowali przeciw. Wniosek został odrzucony. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i
poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2025. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 14 radnych, głosowało
14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych (Radny Pan Maciej Różycki wstrzymał
się od głosu) wobec powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała LI/414/18
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025
Treść uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 15.

Ad 18)
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok został omówiony
szczegółowo w dniu 25.09.2018 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Skarbnik Gminy
Pani Maria Maroszek dopowiedziała, że projekt uchwały uległ zmianie poprzez wprowadzenie

dotacji od Wojewody na program „Dobry Start”. Zmiana wynika z konieczności dokonania wypłaty
środków z ww. programu do 30.09.2018 r. Następnie głos zabrał Radny Pan Maciej Różycki, który
zgłosił wniosek o zabezpieczenie we wrześniowych zmianach w budżecie 10 tys. zł na budowę
parkingu w Serocku zmniejszając wydatki bieżące w Urzędzie Gminy. Na kolejnej sesji środki na
bieżące utrzymanie Urzędu Gminy zostałyby odpowiednio zwiększone. Pani Skarbnik wymieniła z
Radnym kilka uwag, po czym Przewodniczący Rady Gminy poddał przedstawiony wniosek pod
głosowanie. Za przyjęciem zmiany był Radny Pan Maciej Różycki, Radni Pani Renata Osojca i Pan
Andrzej Dembek wstrzymali się od głosu, natomiast pozostali radni głosowali przeciw. Wniosek
został odrzucony. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian w zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok. W
wyniku głosowania jawnego na obecnych 14 radnych, głosowało 14 radnych, za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych (Radny Pan Maciej Różycki wstrzymał się od głosu) wobec
powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała LI/415/18
w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
Treść uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 17.

Ad 19)
Jako pierwszy głos zabrał Radny Powiatu Świeckiego Pan Adam Gatner, który zaprosił
wszystkich zebranych na mecz Urząd Gminy – Rada Gminy w piłce halowej z okazji 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Każdy w inny sposób celebruje niepodległość, my
spotkamy się 13 października o godz. 18:00 na hali w Serocku. Pan Gatner pokrótce omówił zasady
gry, po czym jeszcze raz serdecznie zaprosił zebranych na to niecodzienne wydarzenie sportowe.
Kolejno głos zabrał mieszkaniec Pruszcza, który podziękował za realizację wcześniejszych
wniosków, po czym zgłosił kolejne uwagi:
-

parking przy przedszkolu w Pruszczu – wniosek o umieszczenie znaku informującego o

możliwości postoju na parkingu od poniedziałku do piątku wyłącznie samochodów należących do
rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola;
- estetyka Pruszcza - obwieszanie słupów plakatami i informacjami, należy zwrócić uwagę na
większą dbałość o estetykę sołectwa.
Następnie Radny Pan Krzysztof Dziuda zwrócił się z pytaniem ile czasu od zgłoszenia ma
ENEA na naprawę lampy ulicznej? Radny dodał, że usterka na ul. Lipowej została zgłoszona,

jednak minął już miesiąc, a spółka nadal nie naprawiła lampy, co więcej nawet nie ustosunkowała
się do pisma.
Głos ponownie zabrał mieszkaniec Pruszcza tym razem zwracając uwagę na rzekomy brak
środków w budżecie na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z rytmiki. Natomiast powracając do
tematu

oświetlenia

mieszkaniec

zasugerował

powołanie

komisji,

która

przeprowadzi

inwentaryzację oświetlenia ulicznego w gminie, a następnie swoje uwagi prześle do spółki ENEA,
bezpośrednio do Poznania.
Pani Sołtys Elżbieta Jurkiewicz podziękowała za zakończenie inwestycji na ul. Kolejowej.
Mieszkańcy bardzo cieszą się z asfaltowej drogi, jednak proszą o umieszczenie znaku
ograniczającego prędkość. Na Zebraniu Wiejskim wyszła sprawa żywopłotu, który podobno
mieszkańcy sobie posadzili przy posesjach. To gmina posadziła ten żywopłot. Krzew tak się rozrósł,
że zasłania każdy wyjazd z posesji mieszkańców. Mieszkańcy proponują jego likwidacje.
Głos zabrał Pan Wójt, który wyraził zgodę na likwidację zagrażającego bezpieczeństwu
mieszkańców żywopłotu. Następnie ustosunkowując się do zajęć rytmiki, Pan Wójt zauważył, że
sprawa do niego dotarła, jednak problem polegał na tym, że Pan prowadzący zajęcia chciał zawrzeć
umowę o współpracy jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, nie chciał zostać
zatrudniony przez gminę na etat. Musimy stosować się do obowiązującego prawa, próbowaliśmy
rozmawiać jednak Pan nie chciał zostać zatrudniony. Problem jest mi znany i będziemy szukać
innego rozwiązania.
Następnie Pani Sołtys Bagniewka Danuta Grochowska zwróciła się do Pana Gatnera z
pytaniem czy Sołtysi również mogą wystawić swoją drużynę? Organizator poinformował, że jeżeli
tylko Sołtysi są chętni to oczywiście również będą mogli wziąć udział w wydarzeniu.
Kolejno głos zabrał Sołtys Łaszewa Pan Sławomir Goliński, który zwrócił uwagę na bardzo
niebezpieczny zakręt na trasie Gołuszyce – Różanna/Korytowo. Sołtys wnioskował o umieszczenie
lampy ulicznej, która zwiększy widoczność na zakręcie zapobiegając nieszczęśliwym wypadkom w
przyszłości.
Mieszkaniec Pruszcza poruszył temat zarośniętych działek w Pruszczu informując, że gmina
może zmusić właścicieli nieruchomości o ich uprzątnięcie.
Radny Pan Maciej Różycki z kolei odniósł się do bakterii coli, która została wykryta w
ujęciu wody w Pruszczu. Radny zapytał jakie kroki zostały podjęte, aby w przyszłości lepiej
zabezpieczyć się przed koniecznością wykupowania całej wody z marketów?
Głos zabrał Pan Wójt informując, że gmina faktycznie może użyć swojego władztwa
względem właścicieli nieruchomości, którzy nie utrzymują porządku na swoich posesjach, jednak
wyłącznie w sytuacji, gdy dochodzi do faktycznego zagrożenia zdrowia mieszkańców. Odnośnie
bakterii coli. Sanepid poinformował o warunkowej przydatności wody do spożycia co oznacza, że

woda była zdatna do spożycia po przegotowaniu. Ta sytuacja jednak zasygnalizowała, że mimo
uruchomienia dodatkowych źródeł informacji, m.in. samorządowego informatora SMS obieg
informacji nie jest jeszcze na bardzo dobrym poziomie. Część osób zarejestrowana jest tylko na
ogólnym kanale gminy, a druga część z kolei na informacjach trafiających tylko do określonej
grupy mieszkańców (kilku sołectw). Akcja zostanie ponowiona. Zależy nam, aby chociaż jedna
osoba w rodzinie była zarejestrowana w systemie (w obu blokach: ogólnym i docelowym sołectwie). Przekazana informacja była adekwatna do zagrożenia.
Sołtys Mirowic Pan Maciej Jóźwik poinformował zebranych o wybudowaniu przez powiat
drogi Nieciszewo – Trzebień, na której realizację gmina przekazała 300 tys. zł. Droga nie nadaje się
do jazdy, gmina nie może jej odebrać. Pan Wójt poinformował, że to droga powiatowa i jej odbiór
również zostanie dokonany przez powiat. Niemniej jednak podejmiemy rozmowy w sprawie stanu
drogi ze Starostą. Osobiście również będę uczestniczył w jej odbiorze. Przewodniczący Rady
Gminy dodał, że jeżeli ktoś rozsądny zobaczy tę drogę to na pewno nie zostanie ona odebrana,
jednak musimy interweniować w tej sprawie. Na zakończenie zebrani poruszyli jeszcze krótko
temat drogi Pruszcz – Mirowice.

Ad 20)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął LI Sesję Rady Gminy.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Gminy

Natalia Glazińska

Przemysław Sznajdrowski

