Protokół Nr XL/2017 z Sesji Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2017 roku.

Ad 1)
Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Pan Przemysław Sznajdrowski o godz. 12:10 w sali
posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu otworzył XL Sesję Rady Gminy, witając radnych,
sołtysów, pracowników Urzędu Gminy oraz zaproszonych gości.
Ad 2)
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 – Dariusz Wądołowski,
Sekretarz – Hanna Baśniak,
Skarbnik – Maria Maroszek,
Kierownik Biura Inwestycji i Ochrony Środowiska – Barbara Buchholz,
Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty – Anna Szafrańska,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – w/z Magdalena Jaworska,
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)
Przewodniczący obrad stwierdził, że Radni otrzymali proponowany porządek obrad wraz
z materiałami informacyjnymi w obowiązującym terminie 7 dni przed Sesją w brzmieniu:
Proponowany porządek posiedzenia:
1.Otwarcie XL 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.Informacja Prezesa Spółki Komunalnej „Błysk” w Pruszczu z funkcjonowania Spółki oraz
realizacji zamierzeń inwestycyjnych w roku 2017 w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018;
12.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017;
14.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielenia ulg;
15.Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017 – 2023:
a.Sprawozdanie z konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz na
lata 2017 – 2023;
b.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz
na lata 2017-2023;
16.Wolne wnioski i informacje;
17.Zakończenie.

Wójt Gminy wniósł o dodanie punktu do porządku obrad o brzmieniu: Podjęcie uchwały
w sprawie zmian Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017- 2023. Radny pan Maciej
Różycki poprosił o wyjaśnienie w jakim celu punkt ma zostać dodany do porządku obrad. Pan
Wójt wyjaśnił iż jest to spowodowane zwiększeniem kwoty na realizację inwestycji i budowę
szkolnej hali sportowej w Pruszczu o kwotę 390.000 zł aby zakończyć procedurę
przetargową.
Pan Różycki zapytał również dlaczego nie znalazł w WPF-ie informacji o przebudowie
ulicy Kolejowej. Pan Wójt poinformował, że WPF będzie aktualizowany na bieżąco na
podstawie prac nad budżetem na 2018 r gdyż ta inwestycja ma być realizowana właśnie w
tym roku.
Do porządku rady został dodany punkt o brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie zmian
Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017- 2023. W związku z powyższym porządek
obrad ma 18 punktów.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w porządek obrad, który Rada
przyjęła jednogłośnie.
Ad 4)

Protokół z poprzedniej Sesji RG Radni otrzymali pocztą e-mailową.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół, który Rada przyjęła, nie
wnosząc uwag.

Ad 5)
Radny Krzysztof Dziuda zwrócił uwagę na niebezpieczny punkt na skrzyżowaniu ulic Witosa
i 3 Maja. Zaproponował ustawienie barierek ochronnych na chodniku. Radny Piotr Radecki
zauważył iż barierki mogą również zagrażać pieszym. W przypadku gdy kierujący nie będą
przestrzegać dozwolonej prędkości może się zdarzyć, że uderzą w barierki ochronne i razem z
tymi barierkami w przechodni. Ponadto trzeba będzie pokryć koszty naprawy w przypadku
zniszczenia przez pojazd. Lepszym rozwiązaniem byłoby zwiększenie widoczności dla osób
jadących od strony Gołuszyc poprzez usunięcie drzew.

Ad 6)
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Ad 7)
Dariusz Wądołowski – Wójt Gminy Pruszcz zapoznał zebranych z działaniami
podejmowanymi w okresie między sesjami. Do wypowiedzi nawiązał Radny Maciej Różycki,
aby V-ce przewodniczący Piotr Radecki omówił przebieg wizyty w jakiej uczestniczył wraz z
Wójtem w Kalkar.

Ad 8)
W oparciu o interpelację Radnego Adama Wcisły na początku października zamontowano
nową pompę do tłoczenia wody brudnej w kotłowni ośrodka zdrowia na ul. Zamkniętej w
Pruszczu.
Na początku października zakończono prace związane z utwardzeniem terenu oraz
utworzeniu nowego parkingu przy wspomnianym już ośrodku zdrowia. Prace wykonywane
były na powierzchni ok. 300m2 i obejmowały również regulacje ok. 100 m2 trelinki, budowę
kratki ściekowej poddeszczowej oraz naprawę studni kanalizacji deszczowej
W odpowiedzi na interpelację Radnego Krzysztofa Dziudy informuję, że drogi gminne
wykorzystywane w trakcie budowy ul. 3-Maja na rzecz objazdów i przejazdów sprzętu
budowlanego zostały naprawione przez wykonawcę poprzez wyrównanie i utwardzenie

destruktem/frezowiną asfaltową. Obecnie negocjujemy dodatkowe dostawy tego materiału
celem wzmocnienia nawierzchni ul. Modrzewiowej, Akacjowej i Lipowej w Pruszczu.
Radny Artur Nowak zgłosił awarię dachu w remizie OSP Pruszcz. Na początku
października odbyło się spotkanie użytkowników obiektu, tj. OSP Pruszcz z wykonawcą prac
Panem Markiem Stachowiczem. Na spotkaniu ustalono zakres prac naprawczych oraz termin
ich wykonania, który jest uzależniony od udostępnienia podnośnika. Zakres prac obejmuje
doraźne uszczelnienie dachu.
W odpowiedzi na wniosek Pana Piaskowskiego dotyczący odgrodzenia chodnika od
parkingu na ul. Witosa w Pruszczu informuję, że jesteśmy w trakcie realizacji tego zadania.
Ustalana jest cena oznakowania krawędzi chodnika.
W przypadku awarii oświetlenia ulicznego, o czym również wspominał Pan Piaskowski
na ostatniej Sesji RG, zgodnie z umową wymiana przepalonej żarówki następuje w przeciągu
7 dni od zgłoszenia, natomiast naprawy na liniach napowietrznych realizowane są w ciągu 4
dni od daty zgłoszenia.
Również usterka oświetlenia ulicznego w Brzeźnie została już naprawiona.

Ad 9)
Przewodniczący poszczególnych Komisji RG przedstawili informacje dotyczące organizacji
spotkań w okresie między sesjami. Protokoły wraz z załącznikami znajdują się do wglądu
w teczkach przedmiotowych Komisji RG w sekretariacie tut. Urzędu.
Ad 10)
Informację nt. funkcjonowania Spółki Komunalnej „Błysk” oraz realizacji zamierzeń
inwestycyjnych w 2017 roku w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo –
kanalizacyjnych przestawił prezes Spółki Pan Marek Stec. Poinformował zebranych o ilości
zatrudnionych osób oraz o głównych zadaniach statutowych. Oprócz zadań związanych z
Planem rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych wykonano
remont SUW Serock (koszt ok 17 tyś zł.), remont SUW Pruszcz (koszt ok 30 tyś zł), remont
SUW Topolno (koszt ok 5 tyś zł) oraz została wykonana sieć wod-kan (w bok od ul. Równej
koszt ok 70 tyś zł). W trakcie realizacji są inwestycje na ulicach: Polnej, Łącznej i Winnej
(koszt ok 130 tyś zł). Pan Marek Stec przedstawił również zakupy oraz inwestycje w 2017r.
Na koniec Pan Prezes podziękował Radzie Gminy, Wójtowi, pracownikom Urzędu Gminy
oraz Sołtysom za pozytywną współpracę.

Radny Maciej Różycki powrócił do tematu omawianego przez radnych na komisji
wspólnej tj. zwrócił uwagę na istotną rolę agregatów prądotwórczych w hydroforniach
podczas braku prądu. Dłuższy brak prądu to również brak wody także w hydrantach. W
przypadku pożaru brak wody może doprowadzić do tragedii. Radny zwrócił się do Prezesa
Spółki Komunalnej „Błysk” Pana Marka Steca z pytaniem czy podczas ostatniej awarii prądu
po sierpniowej nawałnicy wyłączono agregat prądotwórczy w hydroforni w Pruszczu? Pan
Prezes przekazał, że owszem, agregat został wyłączony. Na Komisji Wspólnej Pan Prezes
wyjaśnił, że agregat nie obsługuje przepompowni ścieków, co w przypadku braku prądu grozi
wylaniem się nieczystości z kanalizacji na zewnątrz. W związku z powyższym Radny Pan
Maciej Różycki zaproponował, aby ów agregat przenieść do którejś z hydroforni (Serock lub
Topolno), gdzie nie ma kanalizacji, a przez to nie trzeba wyłączać agregatu podczas braku
prądu. Do drugiej zaś zakupić nowy agregat. Wszystkie hydrofornie powinny być zaopatrzone
w agregaty prądotwórcze. Pan Marek Stec poinformował iż tak jak zaznaczył na komisji ten
temat był szeroko omawiany i jak zaznaczył wówczas to i teraz podtrzymuje iż pochyli się
nad tą sprawą. Przekazał zebranym, że SK „Błysk” wygrała przetarg na odśnieżanie dróg
powiatowych w Gminie.

Ad 11)

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na
sesję. Projekt uchwały został omówiony przez Prezesa Spółki Komunalnej „Błysk” Pana
Marka Steca. Radny Maciej Różycki zapytał czy w ramach konserwacji urządzeń i bieżących
napraw zostanie naprawiony hydrant w centrum Serocka. Pan Marek Stec poinformował iż
przy hydrancie znajduje się murowany płot. Naprawa urządzenia wiązałaby się z rozbiórką
płotu oraz chodnika co wygenerowałoby bardzo duże koszty. Do tematu realizacji powrócimy
w 2018 r. Sołtys Pan Sławomir Goliński zapytał czy wodociąg prowadzący z Gołuszyc do
Łaszewa zostanie ujednolicone aby poprawić ciśnienie wody. Pan Prezes wyjaśnił iż najpierw
muszą zostać wymienione rurociągi z Pruszcza do Gołuszyc aby stosowna była wymiana ich
z Gołuszyc do Łaszewa ponadto ciśnienie wody na chwilę obecną jest prawie w normie.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. W wyniku
głosowania jawnego na obecnych 14 radnych, głosowało 14 radnych, za przyjęciem uchwały
głosowało 13 radnych (Radny Maciej Różycki wstrzymał się od głosu) wobec powyższego

Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:

Uchwała XL/321/17
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na rok 2018.
Treść uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu a wyniki głosowania imiennego jawnego
załącznik nr 5

Ad 12)

Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty Pani Anna Szafrańska przedstawiła informacje
o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017. Informacja stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.

Radna Renata Osojca zapytała czy konieczne jest aby rodzice dzieci dojeżdżających
autobusami do szkół co miesiąc składali deklaracje w szkole. Dużym udogodnieniem dla
opiekunów była by zmiana na składanie deklaracji co np. 3 miesiące. Radna zapytała również
czy takie składanie deklaracji przyniosło już oszczędności. Pani dyrektor GCO
poinformowała iż na tę chwilę nie posiada takiej wiedzy ale na pewno to sprawdzi. Radny
Maciej Różycki zapytał o wniosek na adaptację pomieszczeń socjalnych na sale lekcyjne w
szkole podstawowej w Łowinku, na Komisji Wspólnej była mowa, że taki wniosek nie
wpłynął. Dlaczego Pani Dyrektor wprowadziła nas w błąd. Pani Anna Szafrańska oznajmiła,
że nie było to jej zamiarem aby kogoś wprowadzać w błąd. Ponadto adaptacja pomieszczeń
nie wpłynie na zwiększenie bazy klasowej. Na tamtą chwilę nie wpłynął wniosek
inwestycyjny dlatego też taka informacja została przekazana. Radny Maciej Różycki
zauważył, że oddział przedszkolny zwolni jedną salę więc adaptacja będzie wystarczająca.
Pani Dyrektor wyjaśniła jak ma wyglądać rozmieszczenie sal oraz zaprosiła Pana Macieja
Różyckiego do zapoznania się z wnioskiem inwestycyjnym, który został złożony wczoraj
tj.25.10.2017r. Radny Arkadiusz Łyczywek poinformował iż widział wniosek na którym była
data 16.10.2017r. Pani Anna Szafrańska poinformowała jakie są etapy planowania budżetu w
oświacie. Pan Różycki przypomniał, iż podczas wizytacji szkół Pani Dyrektor mówiła, że gdy
zaadaptuje się pomieszczenia socjalne zostanie wprowadzona jednozmianowość. Radny

poinformował również iż zauważył brak pomocy ze strony Pani Anny Szafrańskiej w
aspekcie biurokratycznym. Pani Dyrektor poinformowała iż nie zrzuca na nikogo
odpowiedzialności. 100 tyś zł zostało wykazane w wydatkach bieżących a nie inwestycyjnych
i stąd to nieporozumienie. Radny Arkadiusz Łyczywek powiedział, że Pani Dyrektor mogła
się przyznać jeśli nie wiedziała o wniosku a nie mówić, że nic nie wpłynęło. Trzeba było
również wyjaśnić na co to 100 tyś jest przeznaczone. Radny Maciej Różycki powiedział, że
wypowiedź Pani Dyrektor przypomina mu wypowiedź Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz –
Waltz w sprawie reprywatyzacji w stolicy. Znała Pani potrzeby SP w Łowinku, jeśli nie ma
Pani wiedzy i kontaktów z dyrektorami to trzeba zacisnąć więzi i częściej słuchać dyrektorów.
Pani Dyrektor Anna Szafrańska ponownie poinformowała iż adaptacja pomieszczeń
socjalnych nie zwiększy bazy klasowej. Pan Arkadiusz Łyczywek zaproponował aby
przynajmniej raz w roku odbyło się spotkanie dyrektorów szkół Naszej Gminy z Komisją
Oświaty. Pan Wójt zwrócił uwagę iż takie spotkanie odbywa się przynajmniej raz w roku
komisja oświaty i radni znają potrzeby naszych szkół. Dodał również, że i on posiada wiedzę
jakie warunki są w szkołach. Osobiście oglądał pomieszczenia socjalne w SP w Łowinku,
kotłownie w Serocku i pozostałe szkoły pod względem infrastruktury. W porównaniu do
sąsiednich gmin dużo inwestujemy w oświatę. Pan Wójt zasugerował również iż Sesja Rady
Gminy nie powinna być miejscem na tego typu dyskusje a zwłaszcza osobiste porównania.
Chcemy i powinniśmy rozmawiać merytorycznie. Zgodnie z planowaniem budżetu i pracą
nad nim będziemy znali wszystkie wnioski inwestycyjne i remontowe potrzebne do realizacji
na 2018 r. Ponownie głos zabrał Radny Maciej Różycki pytając o program „Maluch +”. Pani
Anna Szafrańska odpowiedziała, że o ile jest to potrzebne to i kosztowne utworzenie np.
żłobka. Możemy tylko liczyć na osoby prywatne, które by chciały stworzyć taką placówkę.

Ad 13)
Do projektu uchwały omówionego przez Skarbnika Gminy Panią Marię Maroszek radni nie
wnieśli żadnych uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod
głosowanie. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 14 radnych, głosowało 14 radnych,
za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych (Radny Maciej Różycki wstrzymał się od głosu)
wobec powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:

Uchwała XL/322/17

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 –2023

Treść uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 8
Ad 14)
Pani Skarbnik Gminy Pani Maria Maroszek przedstawiła najważniejsze zmiany w budżecie na
2017 rok tj. zaoszczędzone środki w oświacie Pan Wójt proponuje przeznaczyć na malowanie
szkoły w Serocku , wybudowanie przystanku przy szkole w Pruszczu. 20 tys. zł przeznaczyć na
remont dachu świetlicy w Mirowicach. Radni nie wnieśli żadnych uwag. Przewodniczący
obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego
na obecnych 14 radnych, głosowało 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych
wobec powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie nadając jej numer i nazwę:

Uchwała XL/323/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Treść uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 10
Ad 15)
Do projektu uchwały omówionego przez Skarbnika Gminy Panią Marię Maroszek radni nie
wnieśli żadnych uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod
głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie. W wyniku głosowania jawnego na
obecnych 14 radnych, głosowało 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych
wobec powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie nadając jej numer i nazwę:

Uchwała XV/324/17
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc

publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielenia ulg

Treść uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego
– załącznik nr 12
Ad 16)

1. Sprawozdanie z konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Pruszcz na lata 2017-2023 przedstawiła Pani Alina Malanowska, inspektor ds.
promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych. Zapoznała zgromadzonych z
poszczególnymi etapami projektu. Szczegółowe informacje dotyczące Lokalnego
programu Rewitalizacji dostępne są na stronie internetowej Gminy Pruszcz pod
zakładką Konsultacje Społeczne.
Sprawozdanie z konsultacji stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
2. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Alinę Malanowską, inspektora
ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych radni nie wnieśli żadnych
uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod
głosowanie. Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023. W wyniku
głosowania jawnego na obecnych 14 radnych, głosowało 14 radnych, za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych wobec powyższego Rada Gminy
przyjęła uchwałę jednogłośnie nadając jej numer i nazwę:

Uchwała XL/325/17
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023

Treść uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego
– załącznik nr 15
Ad 17)

Jako pierwszy głos zabrał Radny Piotr Radecki, przedstawił sprawozdanie z trzydniowego
pobytu w Kalkar. Następnie głos zabrała Pani Sołtys Danuta Grochowska informując o bardzo

złym

stanie

przejazdu

kolejowego

w

Bagniewku

obok

państwa

Dembek.

Kolejno na wnioski odpowiedział Pan Wójt informując iż poszuka odpowiedniego
rozwiązania aby hydrant w Serocku został naprawiony. Wyposażenie szkół, w tym SP w
Łowinku, również jest istotnym problemem. Pani Minister oświaty zapewniła, że zadba o
infrastrukturę i wyposażenie, widząc potrzeby małych szkół. Gmina ze swojej strony będzie
sięgać po wszystkie możliwe środki i dotacje. Wspomniany wcześniej Lokalny Program
Rewitalizacji doprowadzić ma świetlice w Bagniewku i Topolnie do lepszego ich
wykorzystanie przez lokalne społeczeństwo i położenie asfaltu na drodze dojazdowej.

Następnie Radny Maciej Różycki zapytał czy jest możliwość przeprowadzenia rewitalizacji
miejsc pod względem środowiskowym, chodzi tu o dzikie wysypiska śmieci.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Przemysław Sznajdrowski przekazał informację iż
oświadczenia majątkowe oraz korekty zostały złożone w terminie.

Ad 18)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XL Sesję Rady
Gminy.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Gminy

Paulina Bondara

Przemysław Sznajdrowski

