Protokół Nr XLI/2017 z Sesji Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 listopada 2017 roku.

Ad 1)
Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Pan Przemysław Sznajdrowski o godz. 12:10 w sali
posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu otworzył XLI 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 Referatu Świadczeń Rodzinnych – Teresa Krauze,
Kierownik Biura Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – Magdalena Jabłońska,
Inspektor ds. zarzadzania drogami i terenami zieleni – Ksenia Radosz,
Inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych – Alina Malanowska,
Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty – Anna Szafrańska,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – w/z Magdalena Jaworska,
Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ds. Przeciwdziałania
Narkomanii - Karolina Weber,
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 XLI 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. 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 2018 (omówienie
wyników konsultacji).
11. Omówienie projektu budżetu gminy na rok 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego
w roku 2018 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na
których zaprzestano produkcji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2018r.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gruntów
stanowiących własność gminy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 21/14
w miejscowości Pruszcz.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 16/89
w miejscowości Pruszcz.
19. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Pruszcz.
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii
Konopnickiej w Niewieścinie.
23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Łowinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łowinku.
24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkól w Pruszczu, w skład
którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Pruszczu i Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Pruszczu w Szkołę Podstawową w Pruszczu.
25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Serocku, w skład
którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Serocku i Gimnazjum Nr 2 w Serocku w Szkołę
Podstawową w Serocku.
26. Podjęcie uchwały w sprawie rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz
warunków i sposobu ich przyznawania.
27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych.
28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia na rok 2017 Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
29. Wolne wnioski i informacje.
30. Zakończenie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w porządek obrad, który Rada przyjęła
jednogłośnie, nie wnosząc uwag.

Ad 4)
Protokół z poprzedniej Sesji RG Radni otrzymali pocztą e-mailową. Przewodniczący Rady Gminy
poddał pod głosowanie w/w protokół, który Rada przyjęła, nie wnosząc uwag.

Ad 5)
Nie zgłoszono żadnych interpelacji. Radni nie zadali także żadnych pytań.

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

Ad 7)
Dariusz Wądołowski – Wójt Gminy Pruszcz zapoznał zebranych z działaniami podejmowanymi

w okresie między sesjami.

Ad 8)
1. Radny Krzysztof Dziuda zwrócił uwagę na niebezpieczny punkt na skrzyżowaniu ulic
Witosa i 3-Maja. Radny Piotr Radecki zaproponował, aby zwiększyć widoczność dla osób
jadących od strony Gołuszyc. W związku z powyższym wystąpiliśmy do PZD w Świeciu
o wycięcie przydrożnych krzewów.
2. Pani Sołtys Danuta Grochowska poinformowała o bardzo złym stanie przejazdu kolejowego
w

Bagniewku

obok

Państwa

Dembek.

Wystąpiliśmy

do

PKP

z

wnioskiem

o przeprowadzenie kontroli równości płyt betonowych na przejazdach kolejowych
w Bagniewie oraz w Pruszczu na ul. Równej.
Na pozostałe pytania zadane na Sesji odpowiedzi były udzielane na bieżąco. Na pytania radnych
zadane na ostatniej Komisji Wspólnej odpowiedzi zostały przesłane na skrzynki mailowe.

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)
Na salę wszedł Radny Pan Adam Wcisła. W związku z powyższym aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi, 100%,
pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
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 2018 został
przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo
w dniu 21.11.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały
omówionego przez Panią Inspektor Alinę Malanowską radni nie wnieśli uwag oraz nie zadali
żadnych pytań. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i 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 2018. 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 XLI/326/17
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 2018
Treść uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 5.

Ad 11)
Projekt budżetu gminy na rok 2018 został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść
budżetu została omówiona szczegółowo na Komisjach Wspólnych w dniach 14.11.2017 r. oraz
21.11.2017 r. Pan Wójt Dariusz Wądołowski przekazał, że budżet został dostosowany do naszych
możliwości, zdajemy sobie sprawę, że nasze potrzeby są znacznie większe. Wraz z Radą Gminy
dbamy o zrównoważony rozwój, dlatego też 3,5 mln zł przeznaczono na inwestycje drogowe, które
będą realizowane zgodnie z planem budowy dróg gminnych; 4,8 mln zł zabezpieczono na budowę
hali sportowej. Budżet jest bezpieczny, a wskaźniki długoterminowe nie przekraczają
dopuszczalnych progów, a nawet wykazują dużą rezerwę. Głos zabrał Radny Pan Maciej Różycki,
który zapytał Panią Skarbnik o likwidację rozdziału 80195 i przeniesienie budżetu oświaty do
rozdziału 80114. Dokonując tego zabiegu zwiększono budżet GCO o 100 tys. zł - rozumiem chęć
10% dofinansowania wszystkich sektorów, ale czym jest to uzasadnione? Pani Skarbnik
poinformowała, że jest po konsultacji z księgową GCO, która poinformowała, że wzrost środków
spowodowany jest zwiększeniem kwoty na dowóz uczniów do szkół. Musimy dysponować pewną
rezerwą w przypadku wzrostu cen paliwa. Radni nie wnieśli uwag oraz nie zadali kolejnych pytań.

Ad 12)
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego
w roku 2018 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 21.11.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej
Rady Gminy. Omawiając projekt uchwały Pani Skarbnik Maria Maroszek poinformowała
zebranych o wpływie opinii z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku, która negatywnie
odniosła się do przedłożonego projektu uchwały. Zdaniem KPIR ze względu na niekorzystne

warunki atmosferyczne panujące w tym roku należałoby obniżyć cenę do 50,00 zł za 1 dt żyta. Pani
Skarbnik dodała jednak, że ta opinia nie jest wiążąca dla Rady Gminy. Proponowana stawka wynosi
52,49 zł za 1 dt. Głos zabrał Radny Pan Maciej Różycki, który zapytał o wysokość stawek
w

sąsiednich

gminach?

Na

pytanie

Radnego

odpowiedzi

udzielili

Pan

Wójt

wraz

z Przewodniczącym Rady Gminy informując o stawkach obowiązujących w Bukowcu, Świeciu
i Koronowie. Następnie Sołtys Grabówka Pan Marian Fifielski zapytał dlaczego mamy przyjętą
najwyższą stawkę i kto ją ustala? Pan Wójt poinformował, że wysokość stawek ustala Rada Gminy,
natomiast propozycje przygotowuje wójt. Sołtys Pan Fifielski dodał, że rolnicy będą budować halę
sportową w Pruszczu. Ustosunkowując się do wypowiedzi poprzednika Pan Wójt przekazał, że
budżet przewiduje szereg różnorodnych inwestycji – nie tylko budowę hali, ale również inwestycje
drogowe za ok. 3,5 mln zł. Wobec braku kolejnych pytań Przewodniczący obrad odczytał projekt
uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2018 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
9 radnych (Radny Pan Józef Koszowski był przeciwny, natomiast Radni Pan Andrzej Grządka, Pan
Maciej Różycki, Pani Renata Osojca, Pani Aneta Iglińska oraz Pan Andrzej Dembek wstrzymali się
od głosu) wobec powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XLI/327/17
w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2018 na
obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których
zaprzestano produkcji
Treść uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 7.

Ad 13)
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku został przekazany
radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu
21.11.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego
przez Panią Skarbnik Marię Maroszek radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący obrad odczytał
projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie stawek
podatku od nieruchomości w 2018 roku. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 15 radnych,
głosowało 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych (Radni Pan Józef Koszowski

i Pan Andrzej Dembek wstrzymali się od głosu) wobec powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę
nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XLI/328/17
w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku
Treść uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 9.

Ad 14)
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok został omówiony
szczegółowo w dniu 21.11.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Pani Skarbnik
Maria Maroszek dodała, że w materiałach przesłanych radnym nie uwzględniono zmniejszenia
dotacji dla Koronowa o 12 tys. zł – nie zauważyłam tego na tyle wcześnie, aby zdążyć
poinformować o tym RG. Radni nie wnieśli żadnych uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt
uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy
Pruszcz na 2017 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 XLI/329/17
w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
Treść uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 11.

Ad 15)
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2018r został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona
szczegółowo w dniu 21.11.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu
uchwały omówionego przez Panią Inspektor Ksenię Radosz radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018r.
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 XLI/330/17
w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018r
Treść uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 13.

Ad 16)
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 21.11.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej
Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Kierownik Biura Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej Magdalenę Jabłońską odniósł się Radny Pan Maciej Różycki pytając czy
wiadomo już coś na temat możliwości zróżnicowania stawki czynszu dzierżawnego, tj. podziału
podmiotów w taki sposób, aby spółki zewnętrzne nie opłacały takich samych stawek jak podmioty
z terenu gminy Pruszcz? Pani Kierownik Jabłońska przekazała, że nie można tego rozdzielić. Dla
podmiotów podlegających pod daną grupę ustalana jest jedna stawka. Jedynie w przypadku centrali
Netii w Topolnie można podwyższyć czynsz, jednak w tym wypadku obowiązuje nas roczny okres
wypowiedzenia. Radny Pan Różycki złożył wniosek o jak najszybsze wypowiedzenie umowy
z Netią. Głos w sprawie zabrał Pan Wójt Dariusz Wądołowski, który dodał, że nie jest to takie
proste - negocjowaliśmy warunki umowy indywidualnie – w zależności od propozycji, możliwe, że
przedstawiciele spółki przystaną na nasze warunki. Radny Pan Różycki dodał, że chciałby, aby
wszystkie firmy zewnętrzne przystąpiły do negocjacji z Panem Wójtem, który jak wszyscy wiemy
jest doskonałym negocjatorem. Wobec braku kolejnych pytań Przewodniczący obrad odczytał
projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła 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 XLI/331/17
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gruntów stanowiących własność gminy
Treść uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 15.

Ad 17)
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 21/14 w miejscowości
Pruszcz został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona
szczegółowo w dniu 21.11.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu
uchwały omówionego przez Panią Kierownik Biura Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Magdalenę Jabłońską radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości
oznaczonej nr działki 21/14 w miejscowości 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 XLI/332/17
w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 21/14 w miejscowości Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 17.

Ad 18)
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 16/89 w miejscowości
Pruszcz został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona
szczegółowo w dniu 21.11.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu
uchwały omówionego przez Panią Kierownik Biura Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Magdalenę Jabłońską radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości
oznaczonej nr działki 16/89 w miejscowości 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 XLI/333/17
w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 16/89 w miejscowości Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 19.

Ad 19)
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz
został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona
szczegółowo w dniu 21.11.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu
uchwały omówionego przez Panią Kierownik Biura Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Magdalenę Jabłońską uwagę wniósł Radny Pan Adam Wcisła informując, że przydałaby się
dodatkowa zbiórka odpadów zielonych pod koniec jesieni. Pani Kierownik przekazała, że w roku
bieżącym odbiór odpadów zielonych nastąpił przed 1 Listopada, w roku 2018 natomiast będzie to
regulowała umowa ze Spółką Komunalną „Błysk”. Wobec braku kolejnych uwag oraz pytań
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie 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 XLI/334/17
w sprawie 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 20)
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została
omówiona szczegółowo w dniu 21.11.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do
projektu uchwały omówionego przez Panią Kierownik Biura Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej Magdalenę Jabłońską radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt
uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 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 XLI/335/17

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów
Treść uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 23.

Ad 21)
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 21.11.2017 r. na posiedzeniu
Komisji Wspólnej Rady Gminy. Głos zabrał Pan Wójt, który przekazał, że na wniosek Radnej Pani
Renaty Osojcy przygotowano propozycję podwyższenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny z 25 zł na
30 zł na mieszkańca miesięcznie. Pani Kierownik Magdalena Jabłońska dodała, że taki zabieg
pozwoli zmniejszyć stawkę dla osób segregujących odpady komunalne o 10 gr na mieszkańca
miesięcznie tj. 12,40 zł. Pan Wójt zauważył, że gdyby pozostawić stawkę 12,50 zł i 30 zł, gmina
pozyska ok. 10 tys. zł, które może wykorzystać na przeprowadzenie akcji edukacyjnej wśród
mieszkańców gminy. Następnie Pan Wójt dla porównania przybliżył zebranym wysokość stawek
obowiązujących w ościennych gminach. Rada Gminy podjęła decyzję o pozostawieniu stawek na
poziomie 12,50 zł oraz 30 zł. Głos zabrał Radny Pan Maciej Różycki, który zauważył, że podwyżkę
najbardziej odczują rodziny wielodzietne, skoro nie obniżymy stawki do 12,40 zł, te 10 tys. zł
można przeznaczyć na obniżenie opłaty dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny. Pani
Kierownik odpowiedziała, że środki na zwolnienia z opłat pochodzą z naszego budżetu, nie ze
środków przeznaczonych na gospodarkę odpadami. Radny Pan Różycki przekazał, ze zamierza
jeszcze zbadać tę sprawę. Wobec braku kolejnych pytań Przewodniczący obrad odczytał projekt
uchwały i 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 12 radnych (Radni Pan Maciej Różycki, Pani Renata Osojca oraz Pan Józef
Koszowski wstrzymali się od głosu) wobec powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając jej
numer i nazwę:
Uchwała XLI/336/17
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

ustalenia wysokości tej opłaty
Treść uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 25.

Ad 22)
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii
Konopnickiej w Niewieścinie został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść
uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 21.11.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej
Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty
Annę Szafrańską radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał
ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie. 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 XLI/337/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w Niewieścinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej
w Niewieścinie
Treść uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 27.

Ad 23)
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Łowinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łowinku został przekazany radnym
wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 21.11.2017 r.
na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią
Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty Annę Szafrańską radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący
obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Łowinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łowinku. 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 XLI/338/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Łowinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łowinku
Treść uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 29.

Ad 24)
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkól w Pruszczu, w skład
którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Pruszczu i Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Pruszczu w Szkołę Podstawową w Pruszczu został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na
sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 21.11.2017 r. na posiedzeniu Komisji
Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Dyrektor Gminnego
Centrum Oświaty Annę Szafrańską radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt
uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia
przekształcenia Zespołu Szkól w Pruszczu, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa
w Pruszczu i Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu w Szkołę Podstawową
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 XLI/339/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkól w Pruszczu, w skład którego wchodzi
Szkoła Podstawowa w Pruszczu i Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu
w Szkołę Podstawową w Pruszczu
Treść uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 31.

Ad 25)
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Serocku, w skład którego
wchodzi Szkoła Podstawowa w Serocku i Gimnazjum Nr 2 w Serocku w Szkołę Podstawową

w Serocku został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została
omówiona szczegółowo w dniu 21.11.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do
projektu uchwały omówionego przez Panią Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty Annę Szafrańską
radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod
głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół
w Serocku, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Serocku i Gimnazjum Nr 2 w Serocku
w Szkołę Podstawową w Serocku. 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 XLI/340/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Serocku, w skład którego wchodzi
Szkoła Podstawowa w Serocku i Gimnazjum Nr 2 w Serocku w Szkołę Podstawową w Serocku
Treść uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 33.

Ad 26)
Projekt uchwały w sprawie rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz
warunków i sposobu ich przyznawania został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję.
Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 21.11.2017 r. na posiedzeniu Komisji
Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Dyrektor Gminnego
Centrum Oświaty Annę Szafrańską odniósł się Radny Pan Maciej Różycki pytając Pana Wójta czy
ten podtrzymuje swoje stanowisko o powołaniu Komisji składającej się z dyrektorów szkół, której
zadaniem będzie opiniowanie wniosków o przyznanie świadczeń na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli? Pan Wójt przekazał, że jak najbardziej podtrzymuje to, co powiedział już na Komisji
Wspólnej. Wobec braku kolejnych pytań Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał
ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 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 XLI/341/17
w sprawie rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków
i sposobu ich przyznawania

Treść uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 35.

Ad 27)
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych został przekazany radnym wraz
z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 21.11.2017 r. na
posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – w/z Magdalenę Jaworską radni nie wnieśli
uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy
podjęła uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych. 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 XLI/342/17
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku
wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych
Treść uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 37.

Ad 28)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia na rok 2017 Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii został
przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo
w dniu 21.11.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały
omówionego przez Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ds.
Przeciwdziałania Narkomanii Panią Karolinę Weber radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący obrad
odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą
uchwałę w sprawie uchwalenia na rok 2017 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania
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 XLI/343/17
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia na rok 2017 Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Treść uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 39.

Ad 29)
Jako pierwszy głos zabrał Pan Wójt Dariusz Wądołowski, który przedstawił zebranym
odpowiedź Starostwa Powiatowego w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu w Łowinku
polegającej na zmianie istniejącego ograniczenia prędkości na ul. Dębowej z 60 km/h na 50 km/h
oraz wprowadzenia ograniczenia prędkości do 70 km/h w okolicy ul. Leśnej. Opinia Starostwa w tej
sprawie jest pozytywna. Kontynuując Pan Wójt dodał, że w sołectwie Grabówko naprawiono
ogrodzenie placu zabaw, natomiast do Mirowic przekazano 20 tys. zł na remont dachu – wciąż
szukamy wykonawcy inwestycji – być może będzie ona realizowana dwuetapowo, tzn. w roku
bieżącym zostanie zakupiony materiał natomiast w przyszłym nastąpi wykonanie inwestycji.
Kolejno Sołtys Serocka Pani Elżbieta Jurkiewicz poinformowała o braku dojazdu z Serocka
do Świecia oraz o problemie z komunikacją w samej gminie.
Sołtys Grabówka Pan Marian Fifielski przekazał, że droga na Grabówko jest nieprzejezdna,
konieczny jest transport kamienia. Ponadto mieszkańcy dopytują się o odpowiedź na wniosek
w sprawie uwzględnienia w budżecie gminy na 2018 rok jakichkolwiek czynności związanych
z rozpoczęciem budowy drogi gminnej łączącej Grabówko i Trępel z istniejącą drogą powiatową.
Głos w sprawie zabrał Pan Wójt, który powiadomił, że jesteśmy coraz bliżej uchwalenia budżetu na
przyszły rok, planujemy również spotkanie w sprawie budowy dróg na lata 2021-2024.
Rzeczywiście warunki atmosferyczne spowodowały, że stan dróg uległ znacznemu pogorszeniu,
czy to w Grabówku, na drodze Bagniewko – Małociechowo, gdzie są oberwane pobocza czy
w wielu innych miejscach. Zdaję sobie sprawę, że podatki idą w górę, ale musimy jakoś ratować te
drogi. Wszystkie problemy w zakresie dróg proszę na bieżąco zgłaszać do Pani Kseni Radosz.
Następnie głos zabrał Pan Mirosław Szmyd Sołtys Zawady, który prosił o interwencję
w sprawie zapachów unoszących się w powietrzu od strony Trzeciewca. Od kilku miesięcy
producent mączki rybnej w Trzeciewcu chyba oszczędza na filtrach, odór padliny jest nie do
wytrzymanie dla mieszkańców Zawady.
Kolejno Pan Tadeusz Piaskowski zgłosił oberwanie asfaltu na ul. Wyzwolenia. Wbito tam
paliki i zawieszono wstążkę, jednak należałoby to zgłosić do Powiatowego Zarządu Dróg

w Świeciu.
Pani Sołtys Elżbieta Jurkiewicz poruszyła temat chodnika przy ul. Dworcowej w Serocku,
na którym stoi woda. Przyjdzie zima i wtedy dopiero będzie problem Ta sprawa ciągnie się już
ponad rok, zgłaszano to już do Świecia, jednak ciągle nic się nie dzieje. Proszę o ponowną
interwencję w tej sprawie do Świecia. Głos zabrał Radny Pan Maciej Różycki, który poinformował,
że wymieniono tylko jeden podjazd, na pozostałe należy zarezerwować środki w budżecie powiatu.
Radny dodał, że przy okazji zdejmowania podjazdu okazało się, że nie ma tam cementu, tylko sam
piasek.
Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Przemysław Sznajdrowski zaprosił
zebranych na kiermasz świąteczny oraz spotkanie Wigilijne organizowane przez Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu.

Ad 30)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XLI Sesję Rady
Gminy.

Protokołowała
Natalia Lewandowska
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