Protokół Nr XLIII/2018 z Sesji Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 stycznia 2018 roku.

Ad 1)
Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Pan Przemysław Sznajdrowski o godz. 12:10 w sali
posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu otworzył XLIII 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 Inwestycji i Ochrony Środowiska – Barbara Buchholz,
Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych – Teresa Krauze,
Kierownik Biura Podatków i Opłat – Aleksandra Płoszyńska,
Inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych – Alina Malanowska,
Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty – Anna Szafrańska,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Mariola Januszkiewicz,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – 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 brzmieniu:
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XLIII 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. Nagrodzenie osób wyróżnionych Nagrodą Wójta Gminy za działalność w roku 2017.
11. Przerwa.
12. Sprawozdanie z pracy Komisji Urbanistycznej za rok 2017.
13. Informacja z działalności Izb Rolniczych.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z
terenu Gminy Pruszcz.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2024.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Serock i
Pruszcz do kategorii dróg gminnych.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia ulic w Pruszczu i Łowinku do
kategorii dróg gminnych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę punkcie
przedszkolnym oraz przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
20. Wolne głosy i zapytania.
21. 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 jednogłośnie, 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.
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.

Ad 7)
Dariusz Wądołowski – Wójt Gminy Pruszcz zapoznał zebranych z działaniami podejmowanymi
w okresie między sesjami.

Ad 8)
Na wniosek Pana Tadeusza Piaskowskiego na parkingu przy ul. Witosa zostaną zamontowane
ograniczniki parkingowe. Nastąpi to jednak dopiero wtedy, kiedy pozwolą na to warunki
atmosferyczne.
W przypadku drugiego wniosku złożonego przez Pana Piaskowskiego w sprawie wody, która
stoi na chodniku na ul. Witosa w Pruszczu oraz wniosku Pani Sołtys Justyny Redzimskiej w
sprawie oświetlenia przejścia dla pieszych w Gołuszycach tematy te zostaną przedstawione
przedstawicielom Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu.
W dalszym ciągu monitorujemy sprawę przykrego zapachu wydobywającego się z zakładu
produkującego mączkę rybną w Trzeciewcu. W grudniu zwróciliśmy się do Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o udostępnienie zaleceń
pokontrolnych. Wciąż czekamy na odpowiedź zwrotną.
Na pozostałe 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. Protokoły wraz z załącznikami znajdują się do wglądu
w teczkach przedmiotowych Komisji RG w sekretariacie tut. Urzędu.

Ad 10, 11)

Zgodnie z planem pracy Rady Gminy Pruszcz tegoroczna, styczniowa Sesja ma charakter
szczególny, gdyż poświęcona jest nagrodzeniu osób, które swoją postawą, zaangażowaniem oraz
osiągnięciami przyczyniły się do szerzenia idei bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi,
promocji gminy poza jej granicami, a także rozwoju kultury i sportu. Nagroda Wójta jest wyrazem
wdzięczności za podejmowanie działań na rzecz „małej Ojczyzny” i jej społeczności. Zanim jednak
wyróżnieni odebrali swoje nagrody Przewodniczący Rady Gminy Pan Przemysław Sznajdrowski
zaprosił zebranych na wysłuchanie mini koncertu w wykonaniu wokalistek Regionalnej Akademii
Piosenki przy GOKSiR w Pruszczu przy akompaniamencie Pana Andrzeja Żółkosia.
Następnie tytułem wstępu Pan Wójt Dariusz Wądołowski pogratulował wszystkim nagrodzonym,
podziękował za okazane serce i czas poświęcony innym. Rok 2017 był rokiem bardzo udanym,
udowodniliście Państwo, że dzięki ciężkiej pracy, chęci pomocy innym oraz rozwijaniu własnych
pasji można osiągnąć upragnione przez siebie cele. Po krótkim wystąpieniu Pan Wójt wraz z
Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli Nagrody Wójta za działalność w roku 2017. Wyróżnieni
zostali:

W KATEGORII: DZIAŁALNOŚĆ W OSP:
 ANDRZEJ DEMBEK:
Wieloletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu - od 2016 r. pełni funkcję skarbnika
jednostki. Bierze czynny udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Dużo czasu poświęca na
ćwiczenia, porządkowanie obiektu należącego do jednostki oraz renowację sprzętu gaśniczego.
 ADAM KUJAWA:
Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu z ponad dwudziestoośmioletnim stażem. Od
2016r. pełni funkcję członka zarządu. Jest osobą, która zawsze chętnie służy pomocą, czego
dowodem jest nie tylko szczególne oddanie podczas akcji ratowniczo – gaśniczych, ale również
bycie honorowym dawcą krwi.
 DANIEL NOWAKOWSKI:
Wieloletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie. Prawy i sumienny obywatel, zawsze
staje w obronie innego człowieka, broni interesu społeczeństwa. Chętny i gotowy do niesienia
pomocy bliźnim, nawet poprzez udostępnianie swojego prywatnego sprzętu gospodarczego dla
dobra innych.
 JÓZEF SERAFIN:
Wieloletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie, pełni funkcje skarbnika jednostki oraz

członka zarządu. Założyciel członkostwa OSP Brzeźno w Krajowym Systemie Ratowniczo –
Gaśniczym. Jako druh przyczynił się do uzyskania przez jednostkę pierwszego, nowego samochodu
pożarniczego. Oddany straży i mottu „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.
W KATEGORII: TROSKA O CZŁOWIEKA:
 ELŻBIETA GLAMOWSKA
Aktywna działaczka Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Pruszcz. Pozyskuje
środki finansowe na działalność kulturalną i rekreacyjną organizacji. Wykazuje się wyjątkowym
zaangażowaniem w prowadzeniu działalności stowarzyszenia pełniąc funkcję księgowej.
 URSZULA MOLENDA:
Sekretarz Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i Inwalidów Gminy Pruszcz od początku
funkcjonowania organizacji. Aktywna członkini, która pozyskuje środki finansowe na działalność
kulturalną i rekreacyjną stowarzyszenia.
 MAGDALENA TABASZ:
Koordynatorka projektu realizowanego w ramach programu Działaj Lokalnie, przygotowała i
poprowadziła projekt „Brzeźno - nasze marzenia”. Pozyskane środki finansowe pozwoliły na
zorganizowanie cyklu wydarzeń mających na celu ożywienie życia społecznego w Brzeźnie.
Poprzez swoje zaangażowanie w życie społeczne, pozytywną współpracę z Inkubatorem
Przedsiębiorczości oraz reprezentowanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w tenisie
stołowym promuje gminę poza jej regionem.
 KATARZYNA SŁAWIŃSKA:
Wieloletnia działaczka na rzecz społeczności lokalnej. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Aktywna
Młodzież – organizacji, która zapoczątkowała cykl corocznych imprez pn. „Święto Pieczonego
Ziemniaka” w Serocku wpisując się jednocześnie w lokalny szlak tradycji i smaku.
 ARKADIUSZ ŁYCZYWEK:
Operatywny sołtys i zaangażowany w życie gminy radny. Aktywny działacz i wspaniały
organizator. Człowiek z ogromnym sercem, który nieustannie niesie bezinteresowną pomoc innym.
Wyróżnia go duży zasób wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także umiejętność obsługi
sprzętu specjalistycznego w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych, które nabył dzięki
wieloletniej służbie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowinku.

 WIESŁAWA ŁOSIŃSKA:
Aktywna działaczka Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Gołuszycach.
Pozyskuje środki zewnętrzne, dzięki którym na terenie gminy Pruszcz organizowane są wydarzenia
mające na celu aktywizację mieszkańców, promocję zdrowia oraz rozwój samoświadomości. W
ubiegłym roku angażowała się m.in. w takie wydarzenia jak: „Krok po kroku w stronę świadomości
– spotkanie z Michałem Worochem”, Noc Spadających Gwiazd w Stuletnim Sadzie, spotkanie
autorskie z Bartoszem Rassalem oraz cykl warsztatów w ramach Hortiterapii.
W KATEGORII: PROMOCJA GMINY:
 MONIKA ZIOŁA:
Aktywna działaczka Stowarzyszenia „Topolanki”. Inicjatorka i pomysłodawczyni wielu
przedsięwzięć realizowanych przez stowarzyszenie. Pomaga w organizacji licznych imprez
promujących sołectwo Topolno jak i gminę Pruszcz. Wyróżnia się zaangażowaniem i niesieniem
bezinteresownej pomocy na rzecz dobra ogółu.
 TOMASZ BERENT:
Od 2012 r. Kapelmistrz Orkiestry Dętej GOKSiR w Pruszczu. Odbudował orkiestrę i z sukcesem
koncertuje w gminie Pruszcz oraz poza jej granicami. Wraz z orkiestrą zdobył trzecie miejsce na
konkursie w Wąbrzeźnie oraz puchar Marszałka województwa kujawsko – pomorskiego w 2016 r.
W ubiegłym roku zaś poprowadził orkiestrę przez rekordową liczbę koncertów promujących gminę
poza jej granicami.
 WIESŁAW JANASIŃSKI:
Właściciel Winnicy przy Talerzyku w Topolnie, miejsca, które w regionie zwane jest Małą
Toskanią. W ten urokliwy zakątek zjeżdżają ludzie z całego kraju i zagranicy zainteresowani
wytwarzanym winem, które zyskało miano produktu lokalnego. Właściciel obiektu współpracując z
wytwórcami innych produktów lokalnych, promuje je wśród swoich gości. Prawdziwy pasjonat,
który powracając do tradycji próbuje odbudować w Polsce prawdziwą kulturę wina licząc, że ma
ono szanse stać się liczącym działem rolnictwa.
 KRZYSZTOF PARDO:
Człowiek, który jest wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Mówią o nim „nasz lokalny fotoreporter”.
Jego artykuły i zdjęcia ukazują się w prasie, tj. Czasie Świecia oraz w gminnych mediach.

Zaangażowany od wielu lat w dziennikarstwo tworzy pozytywny wizerunek gminy. Pisze o
ludziach, wydarzeniach, miejscach, o codziennych problemach i sukcesach. Dzięki jego pracy i
rzetelności zyskujemy bogate archiwum fotografii oraz informacji. Można powiedzieć o nim, że jest
lokalnym patriotą, który za swój obowiązek uznaje potrzebę promocji Gminy Pruszcz i jej
mieszkańców.
W KATEGORII: KULTURA FIZYCZNA ORAZ PROMOCJA GMINY
 ANNA DREGER:
Perspektywiczna zawodniczka Budowlanego Klubu Sportowego w Bydgoszczy trenująca z
powodzeniem rzut młotem. Członkini Kadry Narodowej, swoimi wysokimi wynikami sportowymi
promuje gminę Pruszcz zarówno w regionie jak i na terenie całego kraju. Jej ostatnimi
osiągnięciami był udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, gdzie uzyskała rekord życiowy
w rzucie młotem 56,62 m, a także start w finale Młodzieżowych Mistrzostw Polski U 23 – Suwałki.
 KRZYSZTOF LATOCHA:
Utalentowany zawodnik LUKS-u Serock, którego profesją jest rzut oszczepem. Srebrny medalista
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Słupsku. Startował w Mistrzostwach Polski U 16
rozegranych w Białej Podlaskiej, gdzie po raz pierwszy przekroczył w rzucie 50 m ustanawiając
tym samym swój rekord życiowy, wynikiem 51,17 m i w ścisłym finale zajął V miejsce.
 KINGA MACIEJEWSKA:
Zawodniczka trenująca od trzech lat dyscyplinę olimpijską Karate Shotokan w bydgoskim klubie
sportowym „Yamabushi” należącym do Polskiego Związku Karate. W tym czasie zdobyła bardzo
wiele sukcesów w zawodach regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych. Może pochwalić
się m.in. zajęciem III miejsca na ogólnopolskim turnieju karate Arawaza. W ciągu dotychczasowej
kariery na różnorodnych imprezach sportowych zdobyła łącznie 4 medale złote, 8 srebrnych oraz 20
brązowych krążków.
 ALICJA BARSZCZ
Złota zawodniczka LUKS-u Serock. Po zwycięstwie w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w biegach przełajowych dziewcząt zdeklasowała konkurencję ponownie sięgając po złoty
krążek tym razem podczas XXXVI (trzydziestych szóstych) Międzynarodowych Biegów im.
Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu wygrywając bieg na dystansie 800 m w kategorii
dziewcząt starszych.

 JAROSŁAW DYBCIAK:
Utalentowany zawodnik LUKS-u Serock, którego profesją jest rzut dyskiem. Złoty medalista
Indywidualnych Mistrzostw Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy, a także
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Słupsku. Startował w Mistrzostwach Polski U 16
rozegranych w Białej Podlaskiej, gdzie już w pierwszej kolejce rzutów uzyskał wynik 47,23m co
dało mu awans do ścisłego finału i w rezultacie VII miejsce w Polsce w kategorii młodzika.
 MAŁGORZATA MUSIAŁ:
Działaczka sportowa - współzałożycielka „LUKS” Serock. Wieloletni członek Zarządu, Sekretarz
Klubu – obecnie jego Skarbnik. Pasjonatka sportu i urodzony społecznik. Nie szczędzi swojego
czasu na pomoc w organizacji wszystkich edycji Papieskich Biegów Przełajowych z okazji Dnia
Dziecka. Współpracuje przy pisaniu projektów, dzięki którym Klub Sportowy LUKS Serock
pozyskuje dodatkowe środki na realizację zadań statutowych. Swoim doświadczeniem wspomaga
organizację imprez sportowo – kulturalnych m.in. Lato z Polską oraz Trzymaj Formę.

 DRUŻYNA PIŁKI NOŻNEJ SLKS START PRUSZCZ w składzie:
-Karol Poćwiardowski
-Jakub Krukowski
-Jakub Krzyżanowski
-Mikołaj Bether
-Eliasz Kasica
-Jakub Środa
-Radosław Pozorski
-Łukasz Nowakowski
-Łukasz Szeląg
-Adam Grobelniak
-Mateusz Gągola
-Daniel Czarnowski
-Robert Linke
-Kacper Siuda
-Łukasz Ruciński
-Szymon Szulc
wraz z trenerem Damianem Ejankowskim
za zdobycie I miejsca w rozgrywkach mistrzowskich A klasy KPZPN oraz uzyskanie awansu do

klasy okręgowej seniorów w piłce nożnej w sezonie piłkarskim 2016/2017.
Po wykonaniu wspólnej fotografii głos zabrał Radny Pan Arkadiusz Łyczywek, który w imieniu
wszystkich nagrodzonych podziękował za docenienie pracy jaką każdy z nas wykonuje na rzecz
dobra innych. Cieszymy się z sukcesów, jednak nigdy nie odnosimy ich sami. Stoją za tym inni
ludzie, którzy nam pomagają i to właśnie tym wszystkim osobom należy podziękować. W moim
przypadku

bardzo

wiele

zawdzięczam

rodzinie,

współpracownikom

oraz

Przemkowi

Sznajdrowskiemu, który wspiera mnie we wszystkich działaniach i inicjatywach, których się
podejmuje, za to serdecznie dziękuję. Na zakończenie swojej wypowiedzi Radny Pan Łyczywek
podzielił się z zebranymi cytatem prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. Kennedy'ego, który
powiedział: „Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla
swojego kraju”. Życzę każdemu, aby tak jak mnie w działaniu przyświecała zawsze ta myśl.
Zebrani gromkimi oklaskami nagrodzili wystąpienie Radnego Łyczywka, po czym z apelem o
dofinansowanie pracy trenerów klubu LUKS Serock zwrócił się Pan Adam Gatner.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził 5-minutową przerwę.

Ad 12)
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej przedstawiła
zebranym Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska Pani Barbara Buchholz.
Sprawozdanie obejmowało okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. W wymienionym
okresie komisja odbyła dwa spotkanie. Niniejsze posiedzenia odbyły się 18 stycznia 2017 r. i 30
października 2017 r. Dotyczyły one kolejno zaopiniowania analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym Gminy Pruszcz w latach 2015-2016 oraz zaopiniowania projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 239 w obrębie miejscowości Serock. Na dzień
31 grudnia 2017 r. na terenie gminy Pruszcz obowiązywało 27 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Natomiast trwają prace nad sporządzaniem kolejnych:
a) Mpzp terenu położonego w rejonie ulic: Łowińska, Łączna i Witosa w Pruszczu,
b) Mpzp działki nr 1/6 w Pruszczu,
c) Mpzp terenów położonych w rejonie miejscowości: Mirowice, Zawada, Niewieścin, Serock,
Łowinek, Małociechowo i Luszkówko,
d) Mpzp działek 7/4 i 7/5 położonych w miejscowości Zbrachlin.

Ponadto wydano 82 decyzje o warunkach zabudowy oraz 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów na których brak jest obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Do przedstawionych treści radni nie
wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad 13)
Informację z działalności Izb Rolniczych przedstawił Radny, a zarazem przedstawiciel Izby Rolnej
Pan Andrzej Grządka. W swoim wystąpieniu Radny poruszył m.in. takie newralgiczne tematy jak:
a) problem z wirusem ASF, czyli Afrykańskim Pomorem Świń,
b) szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną oraz odszkodowań jakie z tego tytułu
przysługują rolnikom,
c) zmiany przepisów w zakresie umożliwienia rolnikom prowadzenia tzw. rolniczego handlu
detalicznego, tj. sprzedaży towarów przetworzonych, wyprodukowanych z surowców
wytworzonych w większości w jego gospodarstwie, jednak nie w placówkach handlowych,
d) wprowadzenia obowiązku zawierania umów w przypadku każdej transakcji sprzedaży
płodów rolnych, gdzie niezastosowanie się do przepisów grozi sankcjami.
Informacja stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad 14)
Projekt uchwały 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 23.01.2018 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały
omówionego przez Wójta Pana Dariusza Wądołowskiego 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 ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu 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 XLIII/354/18
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 7.

Ad 15)
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2024 został
omówiony szczegółowo w dniu 23.01.2018 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do
projektu uchwały omówionego przez Panią Kierownik Biura Podatków i Opłat Aleksandrę
Płoszyńską 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 zmiany
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2024. W wyniku głosowania jawnego na obecnych
15 radnych, głosowało 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych (Radny Pan
Maciej Różycki wstrzymał się od głosu) wobec powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając
jej numer i nazwę:
Uchwała XLIII/355/18
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2024
Treść uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 9.

Ad 16)
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok został omówiony
szczegółowo w dniu 23.01.2018 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu
uchwały omówionego przez Panią Kierownik Biura Podatków i Opłat Aleksandrę Płoszyńską 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 zmian budżetu gminy Pruszcz
na 2018 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 XLIII/356/18
w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
Treść uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 11.

Ad 17)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Serock i Pruszcz

do kategorii dróg gminnych został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały
została omówiona szczegółowo w dniu 23.01.2018 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady
Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony
Środowiska Barbarę Buchholz 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 zaliczenia dróg w miejscowości Serock i Pruszcz do
kategorii dróg gminnych. 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 XLIII/357/18
zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Serock i Pruszcz
do kategorii dróg gminnych
Treść uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 13.

Ad 18)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia ulic w Pruszczu i Łowinku do kategorii
dróg gminnych został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została
omówiona szczegółowo w dniu 23.01.2018 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do
projektu uchwały omówionego przez Panią Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska
Barbarę Buchholz 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 zaliczenia ulic w Pruszczu i Łowinku do kategorii dróg gminnych. 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 XLIII/358/18
zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia ulic w Pruszczu i Łowinku
do kategorii dróg gminnych
Treść uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 15.

Ad 19)
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę punkcie przedszkolnym oraz
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych został przekazany radnym
wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 23.01.2018 r.
na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią
Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty Annę Szafrańską 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 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę punkcie przedszkolnym oraz
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 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 XLIII/359/18
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę punkcie przedszkolnym oraz
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
Treść uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 17.

Ad 20)
Jako pierwsza głos zabrała Pani Sołtys Alicja Polak, która poinformowała, że zjazdy z drogi
powiatowej Zbrachlin – Pruszcz należy koniecznie poprawić. W Zbrachlinie przy kapliczce oraz
przy zjeździe na ul. Szkolną są zdecydowanie zbyt duże spady.
Następnie Pani Sołtys Danuta Grochowska w imieniu wszystkich sołtysów podziękowała
Radzie Gminy i Wójtowi za horrendalną podwyżkę – wzrost diety o 25 zł/m-c to nie są duże
pieniądze, niemniej jednak to zawsze coś więcej niż mamy w tej chwili.
Z kolei Pani Sołtys Elżbieta Jurkiewicz poruszyła temat podorywanych i rozjeżdżanych dróg
przy ul. Kolejowej w Serocku przez rolników.
Do powyższych wniosków ustosunkował się Pan Wójt:

a) droga Zbrachlin – Łowin jak powszechnie wiadomo została już odebrana, jednak z
uwagami. Wszystkie mankamenty zawarte w protokole odbioru zostaną naprawione do
końca kwietnia 2018 r.
b) podorywane drogi cieszą się bardzo dużą sławą, niestety wznowienie granic działek na
terenie gminy, tylko w tych kłopotliwych miejscach szacuje się na kilkadziesiąt tysięcy
złotych. Jak widać prośby i groźby nie skutkują. Oczywiście są również ludzie porządni,
którzy szanują cudzą własność.
Następnie głos zabrał Pan Tadeusz Piaskowski, który podjął temat zabrudzonych ulic przez
rolników. Mieszkaniec przekazał, że przejeżdżając ostatnio przez Rudki omal nie zakopał się w
błocie na asfalcie. W Niewieścinie i Mirowicach wywożony jest obornik, którego również w
Pruszczu na drogach nie brak. Pochwała w tym miejscu należy się Panu Koszowskiemu z ul.
Szkolnej, który faktycznie po sobie sprząta.
Kolejno Przewodniczący Rady Gminy złożył najlepsze życzenia naszemu lokalnemu
fotoreporterowi Panu Krzysztofowi Pardo, który obchodził wczoraj swoje urodziny. Zebrani
odśpiewali jubilatowi gromkie „100 lat”, po czym w przyjemnej i budującej atmosferze
Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do ostatniego punktu z porządku Sesji.

Ad 21)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XLIII Sesję Rady
Gminy.
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Natalia Lewandowska
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