Protokół Nr XLIX/2018 z Sesji Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 lipca 2018 roku

Ad 1)
Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Pan Przemysław Sznajdrowski o godz. 13:15 w sali
posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu otworzył XLIX Sesję Rady Gminy, witając radnych,
pracowników Urzędu Gminy oraz zaproszonych gości.

Ad 2)
Przewodniczący obrad oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 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,
oraz goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 ).

Ad 3)
Proponowany porządek posiedzenia:

1.

Otwarcie XLIX 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 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej

z budżetu Gminy Pruszcz dla Spółek Wodnych działających na terenie gminy Pruszcz z
przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych,
11.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018

– 2025;
12.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018;

13. Wolne wnioski i informacje;
14. Zakończenie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w porządek obrad, który Rada przyjęła
jednogłośnie, nie wnosząc uwag.

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

Ad 5)
Radny Pan Maciej Różycki zapytał jak wygląda sprawa Karty Dużej Rodziny.
Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska Pani Barbara Buchholz poinformowała iż nie
ma odzewu z Ministerstwa Infrastruktury. Próby dodzwonienia się również są bezskuteczne.

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

Ad 8)
Odpowiedzi na pytania zadane na poprzedniej Sesji RG udzielane były na bieżąco.

Ad 9)
Przewodniczący poszczególnych Komisji RG przedstawili informacje dotyczące organizacji spotkań
w okresie między sesjami.
Pani Anna Dobaczewska poinformowała iż komisja finansowo-budżetowa nie spotkała się.
Pani Aneta Iglińska poinformowała iż komisja rolna spotkała się dwa razy. Tematem spotkań było
szacowanie wysokości strat spowodowanych przez suszę (liczba osób w komisji została zwiększona
do 8). Kolejne spotkanie dotyczyło wniosków o przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Pan Adam Wcisła poinformował iż komisja nie spotkała się.
Pan Andrzej Grządka poinformował iż komisja nie spotkała się.

Ad 10)
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej

z budżetu Gminy Pruszcz dla Spółek Wodnych działających na terenie gminy Pruszcz z
przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, omówiła szczegółowo na
Komisji Wspólnej 20.07.2018r. Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska Pani
Barbara Buchholz. Wyjaśniła iż zaszła konieczność ujednolicenia zasad przyznawania dotacji
oraz podania informacji odnośnie ostatecznej decyzji przyznania dotacji, którą podejmować
będzie Wójt Gminy zarządzeniem.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i podał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie Statutu 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 XLIX/398/18

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej

z budżetu Gminy

Pruszcz dla Spółek Wodnych działających na terenie gminy Pruszcz z przeznaczeniem
na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
Treść uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 4

Ad 11)
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2025

omówiła szczegółowo na Komisji Wspólnej 20.07.2018r. Skarbnik Gminy Pani Maria
Maroszek. Wyjaśniła iż należało wprowadzić zmiany w związku ze zbliżającymi się
inwestycjami.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i podał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie Statutu 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 XLIX/399/18

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2025
Treść uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –

załącznik nr 6

Ad 12)
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 omówiła szczegółowo
Skarbnik Gminy Pani Maria Maroszek na Komisji Wspólnej 20.07.2018r. Wyjaśniła iż
zmiany są spowodowane wprowadzeniem dochodów z dotacji.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i podał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie Statutu 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 XLIX/400/18

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
Treść uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –

załącznik nr 8

Ad 13)
Radny Pan Krzysztof Dziuda podjął temat kontenerów na odzież przy ul. Witosa. Zapytał
czy nie można ich zlikwidować lub przenieść ponieważ bardzo często jest przy nich bałagan.
Kolejno zapytał dlaczego gmina nie bierze udziału w programie OSA, dofinansowanie
placów zabaw do 50%. Ostatnio zostały zakupione urządzenia do Pruszcza, nikt nie wiedział
o tym programie a można było skorzystać z dofinansowania. Należałoby o tym pomyśleć
planując budżet na rok 2019.Radny Pan Maciej Różycki dodał, że sołectwa również mogą
brać udział w tym programie. Wójt gminy Pan Dariusz Wądołowski odpowiedział, że
pracownicy nie są wstanie monitorować wszystkich programów, gdyż jest ich z jednej strony
tak dużo, a pracowników za mało. Gmina jest skupiona na dużych inwestycjach i to takich
jakie są zlecane przez Radę Gminy. Sołectwo Niewieścin niedawno skorzystało z tego
programu, gdyż miało zabezpieczone środki własne. Pani Maroszek dodała, że sołectwa,
które nie wykorzystały jeszcze funduszu sołeckiego a chciałyby skorzystać jeszcze w tym
roku, zebraniem wiejskim mogą zmienić rozdysponowanie funduszu sołeckiego na ten cel.
Radny Pan Tomasz Jankowski zapytał co stanie się ze starym samochodem jednostki OSP z
Łowinka. Radny Pan Arkadiusz Łyczywek sprostował niejasności. Zostaje w jednostce tylko
nowy samochód, wieś będzie dofinansowywać rocznie do samochodu 20tyś zł a stary
samochód zostanie oddany. Najpierw trzeba się nauczyć obsługi nowego samochodu
ponieważ łatwo coś popsuć przez brak znajomości sprzętu. Do tego czasu będą w jednostce
dwa samochody. Decyzję podejmie Wójt, będzie się sugerować decyzją Zarządu Gminnego
OSP (decyzja pomiędzy Brzeźnem i Serockiem) oraz względami merytorycznymi
przedstawionymi przez same jednostki. Będziemy się starać pozyskiwać dotację na nowe
samochody do innych jednostek. Dużo większe szanse na pozyskanie środków mają
jednostki spoza KSRG. Pan Sznajdrowski zapytał co stanie się z samochodem jednostki,
która dostanie samochód z Łowinka ( Brzeźno lub Serock). Pan Łyczywek odpowiedział, że
jeśli samochód trafi do Brzeźna to obecny z Brzeźna zostanie przekazany do Serocka a jeśli
do Serocka to obecny z Serocka prawdopodobnie zostanie skasowany. Dodał również, że
zarząd gminny dokłada do nowego samochodu do Łowinka tylko jednorazowo. Radni

włączyli się w debatę nt. Stanu technicznego samochodów jednostek OSP z terenu naszej
gminy.
Wyszła Radna Pani Aneta Iglińska.
Pani Buchholz wróciła do tematu pojemników na odzież PCK. Zgodnie z umową powinni
opróżniać pojemniki co dwa tygodnie. Kontaktowaliśmy się z nimi i poinformowali nas, że
mają problem z firmą, która powinna opróżniać kontenery, dyscyplinują ją. Sprawa jest
monitorowana przez nas. Jeśli w dalszym ciągu będzie problem z odbieraniem odzieży to
pojemniki zostaną przesunięte w głąb rynku lub zostaną usunięte.
Wróciła Radna Pani Aneta Iglińska.
Radny Pan Artur Nowak podjął temat porządku w naszej gminie. Budujemy drogi, ciągle są
nowe inwestycje ale później nikt o to nie dba. Należałoby zapewnić środki na sprzątanie
terenów zielonych, chodników, rond itd. To powinna być wizytówka naszej gminy, mamy po
prostu brudno a trawy nie są wykaszane. Pobocza przy drogach powiatowych również nie są
wykaszane a jeśli już to nastąpi to wszystkie śmieci, jest ich tam mnóstwo, zostają
rozdrobnione i później wszędzie fruwają. Pan Wójt odpowiedział, że trzeba przeprowadzić
rozmowy ze Spółką „Błysk” dot. zakupu maszyny typu CITY SMART, sprzątająco- koszącopogłębiającej rowy. Maszyna powinna mieć również zraszacz aby nie kurzyło się podczas
sprzątania. Część mieszkańców porządkuje tereny przy drogach przy swoich posesjach ale
niestety większość tego nie robi. Dodatkowo Powiat nie uprzątnął dróg po zimie, nie
wykaszają traw tłumacząc się brakiem środków na sprzątanie. Oczywiście jeżeli będziemy
się rozwijać w takim tempie, budować chodniki, ścieżki rowerowe, place, parkingi to
musimy zadbać o te tereny i jedynym takim wyjściem jest – tak jak działa to w miastach i
miasteczkach - posiadanie własnej firmy sprzątającej takie tereny. Za powiat nie będziemy
tego robić, chyba że otrzymamy od powiatu odpowiednie środki na ten cel.

Ad 14)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XLIX Sesję
Rady Gminy.
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