Protokół Nr VI/2019 z Sesji Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 lutego 2019 roku.

Ad 1) 0:36
Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Pan Piotr Radecki o godz. 13:05 w sali
posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu otworzył VI Sesję Rady Gminy, witając radnych, Pana
Wójta, sołtysów, gości, 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) 1:31
Przewodniczący obrad oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15
osób, stanowi 93 %, 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 Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – Magdalena Jabłońska,
Inspektor ds. zarządzania drogami – Ksenia Radosz,
Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty – Anna Szafrańska,
Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ds.
Przeciwdziałania Narkomanii – Karolina Weber,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu – Mirosław Kopka,
Prezes Spółki Komunalnej „Błysk” – Marek Stec,
oraz sołtysi i goście (listy obecności stanowią załącznik nr 2 i 3 do protokołu).

Ad 3) 1:46
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
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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. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Pruszczu za rok 2018.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Pruszcz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia
Samorządowego „Salutaris”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach, punkcie przedszkolnym i szkołach prowadzonych przez
Gminę Pruszcz na 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „WIEM ROZUMIEM
UMIEM – program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy
Pruszcz” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Zespołu ds. Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminnych w Pruszczu oraz
uchwalenia statutu jednostki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pruszcz do przystąpienia i
realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pruszcz
porozumienia z PKP PLK S.A. dotyczącego przejęcia w zarządzanie infrastruktury
drogowej planowanej do wybudowania /przebudowania w ramach projektu „Prace w
ciągu C-E na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew” LCS Bydgoszcz Główna.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pruszcz
porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącego przejęcia w zarządzanie
infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania /przebudowania w ramach projektu
pn. „Prace na alternatywnym” ciągu wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 201 Nowa
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Wieś Wielka – Gdynia Port na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna od km 31,225 do
km 138,00”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w miejscowości
Serock.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na rok 2019.
20. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w miejscowości
Luszkowo.
21. Sprawy różne, w tym wnioski i informacje.
22. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w porządek obrad, który Rada
przyjęła jednogłośnie, nie wnosząc uwag. Wyniki głosowania imiennego stanowią załącznik
Nr 4 do protokołu.

Ad 4) 3:33
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej Sesji RG,
który Rada przyjęła jednogłośnie, nie wnosząc uwag. Wyniki głosowania imiennego stanowią
załącznik Nr 5 do protokołu

Ad 5) 4:18
Pan Piotr Radecki – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił działania podejmowane
w okresie między sesjami. Informacja stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad 6) 5:07
Pan Dariusz Wądołowski – Wójt Gminy zapoznał zebranych z działaniami
podejmowanymi w okresie między sesjami.

Ad 7) 8:23
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.
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Ad 8) 9:56
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Pruszczu za rok 2018 omówiła Pani Pełnomocnik ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ds. Przeciwdziałania Narkomanii Karolina
Weber. Do przedstawionych treści zebrani nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań.
Informacja stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad 9) 16:50
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Pruszcz omówiła
Pani Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty Anna Szafrańska. Do przedstawionych treści
zebrani nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań. Informacja stanowi załącznik Nr 8 do
protokołu.

Ad 10) 18:57
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia
Samorządowego „Salutaris” został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść
uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 26.02.2019 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, a następnie Przewodniczący obrad poddał ją pod
głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z Kujawsko – Pomorskiego
Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”. 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 VI/55/19
w sprawie wystąpienia z Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego
„Salutaris”
Treść uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego
– załącznik nr 10.

Ad 11) 22:07
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Projekt uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach, punkcie przedszkolnym i szkołach prowadzonych przez
Gminę Pruszcz na 2019 rok został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść
uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 26.02.2019 r. na posiedzeniach komisji
stałych Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Dyrektor Gminnego
Centrum Oświaty Annę Szafrańską 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 dofinansowania
doskonalenia

zawodowego

nauczycieli

zatrudnionych

w

przedszkolach,

punkcie

przedszkolnym i szkołach prowadzonych przez Gminę Pruszcz na 2019 rok. 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 VI/56/19
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach, punkcie przedszkolnym i szkołach prowadzonych przez Gminę
Pruszcz na 2019 rok
Treść uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego
– załącznik nr 12.

Ad 12) 25:18
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „WIEM ROZUMIEM
UMIEM – program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz”
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” został przekazany radnym wraz z zaproszeniem
na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 26.02.2019 r. na
posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią
Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty Panią Annę Szafrańską 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 przyjęcia do realizacji projektu „WIEM ROZUMIEM UMIEM – program rozwoju
kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz” współfinansowanego
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020”. 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 VI/57/19
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „WIEM ROZUMIEM UMIEM – program
rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz”
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”
Treść uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego
jawnego – załącznik nr 14.

Ad 13) 29:14
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Zespołu ds. Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminnych w Pruszczu oraz uchwalenia
statutu jednostki został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały
została omówiona szczegółowo w dniu 26.02.2019 r. na posiedzeniach komisji stałych Rady
Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty
Annę Szafrańską 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 zmiany nazwy
Zespołu ds. Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminnych
w Pruszczu oraz uchwalenia statutu jednostki. 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 VI/58/19
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Zespołu ds. Obsługi EkonomicznoAdministracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminnych w Pruszczu oraz uchwalenia statutu
jednostki
Treść uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego
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jawnego – załącznik nr 16.

Ad 14) 31:59
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pruszcz do przystąpienia
i realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych” został przekazany radnym
wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu
26.02.2019 r. na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. Do projektu uchwały
omówionego przez Panią Inspektor Ksenię Radosz pytanie dotyczące uzupełnienia
brakującego oświetlenia w miejscowości Łowin na odcinku o długości 300m zadał Radny Pan
Paweł Grzybek. Uzasadniając powyższe radny wspomniał, że dużo mieszkańców Pruszcza
i Łowina korzysta ze ścieżki pieszo-rowerowej sportowo i rekreacyjnie w godzinach
wieczornych, a tam brakuje 300 m oświetlenia, żeby było bezpieczniej. Czy w ramach tego
projektu byłoby to możliwe? W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że nie jest to możliwe.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że ewentualnie w wolnych głosach możemy
porozmawiać na ten temat. Wobec braku kolejnych pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy
odczytał projekt uchwały, a następnie Przewodniczący obrad poddał ją pod głosowanie. Rada
Gminy podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pruszcz do przystąpienia
i realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych”. 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 VI/59/19
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pruszcz do przystąpienia i realizacji projektu
pn.: „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz
z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych”
Treść uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego
jawnego – załącznik nr 18.

Ad 15) 35:51
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pruszcz
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porozumienia z PKP PLK S.A. dotyczącego przejęcia w zarządzanie infrastruktury drogowej
planowanej do wybudowania /przebudowania w ramach projektu „Prace w ciągu C-E na
odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew” LCS Bydgoszcz Główna został przekazany
radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu
26.02.2019 r. na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. Do projektu uchwały
omówionego przez Panią Inspektor Ksenię Radosz 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
wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pruszcz porozumienia z PKP PLK S.A.
dotyczącego przejęcia w zarządzanie infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania
/przebudowania w ramach projektu „Prace w ciągu C-E na odcinku Zduńska Wola –
Inowrocław – Tczew” LCS Bydgoszcz Główna. 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 VI/60/19
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pruszcz porozumienia z PKP PLK
S.A. dotyczącego przejęcia w zarządzanie infrastruktury drogowej planowanej do
wybudowania /przebudowania w ramach projektu „Prace w ciągu C-E na odcinku
Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew” LCS Bydgoszcz Główna
Treść uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego
jawnego – załącznik nr 20.

Ad 16) 39:38
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pruszcz
porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącego przejęcia w zarządzanie
infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania /przebudowania w ramach projektu pn.
„Prace na alternatywnym” ciągu wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 201 Nowa Wieś
Wielka – Gdynia Port na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna od km 31,225 do km
138,00” został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została
omówiona szczegółowo w dniu 26.02.2019 r. na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy.
Do projektu uchwały omówionego przez Panią Inspektor Ksenię Radosz radni nie wnieśli
uwag oraz nie zadali żadnych pytań. Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
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uchwały, a następnie Przewodniczący obrad poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pruszcz porozumienia z PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącego przejęcia w zarządzanie infrastruktury drogowej
planowanej do wybudowania /przebudowania w ramach projektu pn. „Prace na
alternatywnym” ciągu wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 201 Nowa Wieś Wielka –
Gdynia Port na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna od km 31,225 do km 138,00”.
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 VI/61/19
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pruszcz porozumienia z PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącego przejęcia w zarządzanie infrastruktury
drogowej planowanej do wybudowania /przebudowania w ramach projektu pn. „Prace
na alternatywnym” ciągu wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 201 Nowa Wieś Wielka
– Gdynia Port na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna od km 31,225 do km 138,00”
Treść uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego
jawnego – załącznik nr 22.

Ad 17) 43:16
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w miejscowości
Serock został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została
omówiona szczegółowo w dniu 26.02.2019 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
nieodpłatnego nabycia nieruchomości w miejscowości Serock. 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 VI/62/19
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w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w miejscowości Serock
Treść uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego
jawnego – załącznik nr 24.

Ad 18) 45:30
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20192027 został omówiony szczegółowo w dniu 26.02.2019 rok 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 2019-2027.
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 VI/63/19
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027
Treść uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego
jawnego – załącznik nr 26.

Ad 19) 48:06
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok został
omówiony szczegółowo w dniu 26.02.2019 rok 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 2019 r. 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 VI/64/19
w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
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Treść uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego
jawnego – załącznik nr 28.

Ad 20) 51:01
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w miejscowości
Luszkowo został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została
omówiona szczegółowo w dniu 26.02.2019 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, następnie
Przewodniczący obrad poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie
nieodpłatnego nabycia nieruchomości w miejscowości Luszkowo. 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 VI/65/19
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w miejscowości Luszkowo
Treść uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego
jawnego – załącznik nr 30.

Ad 21) 53:16
Głos zabrał mieszkaniec Pruszcza, który zwrócił uwagę na następujące sprawy:
a) dwa słupy energetyczne, które stoją w Pruszczu – odpada z nich beton prosto na
chodniki na ul. Dworcowej obok banku i na ul. Głównej obok delikatesów - trzeba
w tej sprawie interweniować;
b) stojąca woda na drogach i chodnikach:
- na ul. Witosa obok posiadłości nr 6 (droga),
- na ul. Głównej obok posiadłości nr 1 w bramie wjazdowej przed torami kolejowymi
(droga),
- na ul. Dworcowej obok starej mleczarni i za bankiem (chodnik),
- na ul. Głównej obok delikatesów oraz obok posesji nr 17 (chodnik),
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- na ul. Łowińskiej jak się kończy chodnik po prawej stronie i jest przejście na lewą
stronę oraz przy bramie wjazdowej do ośrodka rehabilitacji,
- na ul. Sportowej na przejściu dla pieszych (droga);
c) studzienka komunikacyjna na rogu na ul. Sportowej jest cała powyszczerbiana i stoi
wyżej – skierować sprawę do Orange w Skierniewicach;
d) nowa, wyasfaltowana droga na Mirowice ma już dziury na łączeniu z Siennem.
Kolejno głos zabrał Pan Sołtys Grabówka, który podjął temat rozkrzewionych koron
przydrożnych drzew na trasie powiatowej Topolno – Grabowo. Pan Sołtys wspomniał, że
w tej sprawie udał się do Starostwa Powiatowego w Świeciu, jednak tam powiedziano mu, że
tych drzew nie można wyciąć/podciąć, ponieważ pracownik merytoryczny Urzędu Gminy
w Pruszczu nie wyraża na to zgody – do kogo w tej sprawie się udać? Zaczyna się wiosna i za
chwilę mnóstwo rowerzystów będzie poruszało się po tej trasie. Następnie Pan Sołtys
odnosząc się do pytania radnego dot. oświetlenia 300 m drogi wspomniał, że w Grabowie
i Grabówku nie ma żadnej lampy ulicznej, o które również proszą mieszkańcy, a w gminie
słychać tylko o Łowinie, Serocku i Pruszczu. Nie ma tam słupów energetycznych, ale są inne
rozwiązania, np. oświetlenie na panele słoneczne.
Do powyższych wniosków odniósł się Pan Wójt, który wspomniał o rejestrach sołtysów
i uwzględnianiu w nich wniosków mieszkańców, tak jak dzisiaj Pruszcza i Grabówka.
Następnie z wnioskami spisanymi w takim rejestrze sołtys zgłasza się do wójta.

Ad 22) 59:08
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
podziękował zebranym za przybycie, po czym zamknął VI Sesję Rady Gminy Pruszcz.

Protokołowała
Natalia Glazińska

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Radecki

12

