Protokół Nr XLV/2018 z Sesji Rady Gminy Pruszcz z dnia 23 marca 2018 roku

Ad 1)
Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Pan Przemysław Sznajdrowski o godz. 12:10 w sali
posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu otworzył XLV 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,
Inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych – Alina Malanowska,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Mariola Januszkiewicz,
Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty – Anna Szafrańska,
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 XLV 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 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny w roku 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Pruszcz na lata 2018 – 2020.
12. Informacja o wykorzystaniu środków i realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu przez
kluby sportowe w roku 2017.
13. Informacja z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017 – 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Pruszcz na okręgi wyborcze.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów
dziecięcych.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Pruszcz w 2018 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach, punkcie przedszkolnym i szkołach prowadzonych przez
gminę Pruszcz na 2018 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2024.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018r.
21. Wolne głosy i zapytania.
22. 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)
Radny Pan Krzysztof Dziuda poprosił o udzielenie informacji w sprawie terminu
rozpoczęcia prac związanych z remontem ul. Lipowej w Pruszczu.

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

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

Ad 8)
W odpowiedzi na pytania zadane przez Radnego Pana Macieja Różyckiego w sprawie:
- gazyfikacji Serocka oraz
- poszerzenia komunikacji publicznej z wyłączeniem transportu kolejowego na terenie gminy
Pan Wójt poinformował, że rozmowy na powyższe tematy nie były prowadzone na spotkaniu
z Panem Łukaszem Krupą – doradcą Prezydenta Bydgoszczy ds. metropolii. Tematem rozmów była
m.in. spalarnia śmieci w Bydgoszczy oraz wprowadzenie Karty Seniora na obszarze metropolii.
Obecnie, kiedy nie powstał związek metropolitarny nie ma szans na powstanie siatki komunikacji
publicznej łączącej gminę Pruszcz z Bydgoszczą w nowej odsłonie.
Z kolei w odpowiedzi na pytanie Pana Tadeusza Piaskowskiego o możliwość wdrożenia
programu na dofinansowanie wymiany pieców w naszej gminie Pan Wójt przekazał, że owszem
trwają prace nad włączeniem gminy Pruszcz do programu EKOPIEC 2018 dotowanego przez
WFOŚiGW w Toruniu. Zgodnie z regulaminem programu 10 właścicieli nieruchomości, którzy
złożą odpowiedni wniosek do Urzędu Gminy, będzie mogło wymienić piec w lokalu lub budynku
mieszkalnym. Zainteresowanie programem jest bardzo duże, dlatego też o przyznaniu
dofinansowania zdecyduje losowanie.
Na pozostałe pytania z Sesji RG odpowiedzi udzielane były na bieżąco.

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 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2017 przedstawiła Pani
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Mariola Januszkiewicz. Pani Kierownik
omówiła wykonanie zadań jakie na gminy nałożyła ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemu pieczy zastępczej, do których należą:
a) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,
b) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
c) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego,
oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych przez:
- zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu
do specjalistycznego poradnictwa,
- organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
- prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci.
d) finansowanie:
- kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,
- podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
- kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych przez
rodziny wspierające.
e) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub
interwencyjnym ośrodku,
f) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej,

prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy. Do
przedstawionych treści radnie nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań. Informacja stanowi
załącznik Nr 4 do protokołu.
Ad 11)
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Pruszcz na lata 2018 – 2020 został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść
uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 20.03.2018 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej
Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Mariolę Januszkiewicz 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 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pruszcz na lata
2018 – 2020. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 14 radnych, głosowało 14 radnych, za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych wobec powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła
uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XLV/363/18
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pruszcz
na lata 2018 – 2020
Treść uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 6.
Ad 12)
Informację o wykorzystaniu środków i realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przez
kluby sportowe w roku 2017 omówiła Pani Inspektor Alina Malanowska. Sprawozdanie zostało
opracowane zgodnie z uchwałą Nr XV/125/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 listopada 2015 r.
i przedstawiało szczegółowe rozliczenie finansowe dotacji przeznaczonej na wspieranie rozwoju
sportu dla klubów sportowych w wysokości 118 000 zł oraz realizację celów publicznych. Dotacja
przeznaczona na rozwój sportu na terenie Gminy Pruszcz w 2017 roku została wykorzystana przez
trzy Kluby Sportowe: Ludowy Klub Sportowy Pomorzanin Serock, Ludowy Klub Sportowy Start
Pruszcz, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Serock”. Dokumentacja z rozliczenia dotacji
stanowiła temat kontroli, w wyniku której wykazano jedną nieprawidłowość w LKS Pomorzanin
Serock dotyczącą błędnego ujęcia faktury w zestawieniu w efekcie czego uznano ją za

nierozliczoną. Do przedstawionych treści radni nie wnieśli uwag oraz nie zdali żadnych pytań.
Informacja stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
Ad 13)
Informację z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2017
przedstawiła Pani Inspektor Alina Malanowska. W ubiegłorocznym budżecie gminy zaplanowano
środki w wysokości 10 tys. zł na zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji
zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie. 8 tys. zł przeznaczono na otwarty konkurs
ofert, natomiast pozostałe 2 tys. zł na tryb uproszczony poza konkursowy. Otwarty konkurs ofert
został ogłoszony na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2017 r.
w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz wspierania kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Organizacje ze swojej strony zaoferowały
zaangażowanie i kreatywność, środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, głównie aktywność
wolontariuszy. W zrealizowanych przedsięwzięciach uczestniczyli mieszkańcy z terenu gminy
Pruszcz. Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na którą przeznaczono 2 tys. zł. Została wycofana przez oferenta, tj.
Stowarzyszenie MiŚ – My i Świat z przyczyn losowych. Poza konkursami zainteresowani
kilkukrotnie uczestniczyli w konsultacjach programu współpracy na 2018 r. Organizacjom
i podmiotom udzielano wsparcia merytorycznego, w szczególności poradnictwa i doradztwa,
a także pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku w gminnych mediach połączonego z szeroko
pojęta promocją. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami odbywała się
w oparciu o zasadę partnerstwa, efektywności oraz jawności. Do przedstawionych treści zebrani nie
wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań. Informacja stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad 14)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017 – 2023 został przekazany radnym wraz z zaproszeniem
na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 20.03.2018 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 zmieniającą uchwałę
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 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 jednogłośnie przyjęła uchwałę

nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XLV/364/18
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz
na lata 2017 – 2023
Treść uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 10.

Na salę wszedł Radny Pan Maciej Różycki - 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 15)
Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Pruszcz na okręgi wyborcze został omówiony
szczegółowo w dniu 20.03.2018 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu
uchwały omówionego przez Panią Sekretarz Hannę Baśniak odniósł się Radny Pan Maciej Różycki.
Zdaniem radnego zmiana ludności zachodząca na terenie gminy jest wystarczającą przesłanką, aby
dokonać zmiany podziału gminy na okręgi wyborcze. Obecny podział mandatów jest zgodny
z ustawą, ale jego uzasadnienie już nie. 5 mandatów dla Pruszcza powoduje nadreprezentację
mieszkańców Pruszcza w radzie gminy. Najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem obecnego stanu
faktycznego byłoby zmniejszenie ilości mandatów w Pruszczu z 5 do 4, rozdzielenie Łowinka
i Brzeźna, gdzie Łowinek liczyłby 1 mandat, Brzeźno z kolei zostałoby połączone z Mirowicami,
gdzie okręg również posiadałby 1 mandat. 1 mandat również dla Wałdowa połączonego z Zawadą,
potem kolejno dla Niewieścina połączonego z Cieleszynem oraz Topolna połączonego z Rudkami
i Grabówkiem. Obecnie okręg wyborczy Brzeźno – Łowinek liczący ok. 800 mieszkańców posiada
1 radnego. Dla porównania w Pruszczu na okręg wyborczy liczący ok. 450 mieszkańców przypada
również 1 radny. Mówię o tym, ponieważ chcę, żeby sołtysi i mieszkańcy uświadomili sobie, że
żyjemy w niesprawiedliwości. Głos w sprawie zabrał również Przewodniczący Rady Gminy Pan
Przemysław Sznajdrowski, który wspomniał, że powyższa kwestia została szczegółowo omówiona
na Komisji Wspólnej Rady Gminy Pruszcz, na której radni większością głosów ustalili, że projekt
uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze pozostaje w wersji zaproponowanej przez
Pana Wójta. Wobec braku kolejnych pytań Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie podziału gminy Pruszcz na
okręgi wyborcze. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 15 radnych, głosowało 15 radnych,

za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych (Radni: Pan Arkadiusz Łyczywek, Pani Renata
Osojca oraz Pan Maciej Różycki głosowali przeciw, Radny Pan Józef Koszowski wstrzymał się od
głosu) wobec powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XLV/365/18
w sprawie podziału gminy Pruszcz na okręgi wyborcze
Treść uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 12.
Obrady opuścił Radny Pan Artur Nowak - w związku z powyższym aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych, stanowi
93% pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.

Ad 16)
Projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów
dziecięcych został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została
omówiona szczegółowo w dniu 20.03.2018 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do
projektu uchwały omówionego przez Pana Wójta 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 wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków
i klubów dziecięcych. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 14 radnych, głosowało 14
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych wobec powyższego Rada Gminy
jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XLV/366/18
w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
Treść uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 14.

Ad 17)
Na salę wszedł Radny Pan Artur Nowak, z kolei obrady opuścił Radny Pan Maciej Różycki w związku z powyższym aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego
składu Rady wynoszącego 15 radnych, stanowi 93% pozwalające na podejmowanie prawomocnych

uchwał.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz
w 2018 roku został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została
omówiona szczegółowo w dniu 20.03.2018 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 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz w 2018 roku. W wyniku głosowania jawnego na
obecnych 14 radnych, głosowało 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych wobec
powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XLV/367/18
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz w 2018 roku
Treść uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 16.

Ad 18)
Na salę wszedł Radny Pan Maciej Różycki - w związku z powyższym aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych, stanowi
100% pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Projekt uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach, punkcie przedszkolnym i szkołach prowadzonych przez gminę
Pruszcz na 2018 roku został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały
została omówiona szczegółowo w dniu 20.03.2018 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
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, punkcie
przedszkolnym i szkołach prowadzonych przez gminę Pruszcz na 2018 roku. 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 XLV/368/18
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach, punkcie przedszkolnym i szkołach prowadzonych przez gminę Pruszcz
na 2018 roku
Treść uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 18.

Ad 19)
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2024 został
omówiony szczegółowo w dniu 20.03.2018 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do
projektu uchwały omówionego przez Panią Skarbnik Marię Maroszek 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 wieloletniej prognozy finansowej na lata
2018-2024. 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 XLV/369/18
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2024
Treść uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 20.

Ad 20)
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018r został omówiony
szczegółowo w dniu 20.03.2018 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu
uchwały omówionego przez Panią Skarbnik Marię Maroszek 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 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 XLV/370/18
w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018r.
Treść uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 22.
Obrady opuścił Radny Pan Andrzej Dembek - w związku z powyższym aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych, stanowi
93% pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.

Ad 21)
Jako pierwsza głos zabrała Pani Sołtys Dorota Polak, która zapytała kiedy autobus szkolny
będzie jeździł do Niewieścina przez Cieleszyn? W odpowiedzi Pani Dyrektor Gminnego Centrum
Oświaty poinformowała, że przejazd autobusu szkolnego przez Cieleszyn istotnie wydłużyłby
przejazd dzieci do szkół, dlatego zrezygnowano z tego rozwiązania.
Następnie swoje wnioski przedstawił Pan Tadeusz Piaskowski:
a) 23 lutego 2018 r. na łamach jednej z gazet ukazał się artykuł zatytułowany „Rok pod
znakiem hali”, który stanowił wywiad z Panem Wójtem. Artykuł zawierał również wiele
innych inwestycji, które mają zostać zrealizowane w tym roku. Jednak mieszkańców
oburzyła informacja, że gmina finansuje m.in. plac zabaw na ul. Lipowej oraz zakup aparatu
tlenowego dla OSP Pruszcz. Decyzja o zakupie ww. aparatu i utrzymaniu placu zabaw
została podjęta przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Pruszcz i zadania te zostaną sfinansowane
z funduszu sołeckiego.
b) parking przy przedszkolu – należy go zabezpieczyć od ul. Kościelnej, aby nie stawiać tam
samochodów. Postawić barierkę i tablicę, że parking jest tylko dla rodziców dowożących
i odwożących dzieci.
c) mieszkaniec wniósł również uwagi do przebudowy drogi Łowin – Zbrachlin, na środku
chodnika stoi słup, studzienki położone zostały poniżej poziomu chodnika – co stwarza
niebezpieczeństwo dla poruszających się po nim pieszych – te uwagi należy zgłosić
wykonawcy.
d) wzdłuż chodnika na ul. Witosa ktoś notorycznie wysypuje popiół.
Kolejno temat rozmów został skierowany na drogi, w tym:
a) Sołtys Pan Marian Fifielski poinformował, że otrzymał pismo z informacją, że droga

w Grabówku najprawdopodobniej nie zostanie wykonana. Z kolei mieszkańcy informują, że
będzie budowana droga w Topolnie. Czy o Grabówku już zapomniano? Do wypowiedzi
ustosunkowała się Radna Pani Renata Osojca, która przekazała, że jest radną obszaru, na
którym znajdują się 4 sołectwa. Na spotkaniu w sprawie planu budowy dróg na kolejne lata
musiałam zdecydować jakie dwie drogi z mojego okręgu wyborczego powinny zostać
zbudowane. To bardzo trudna decyzja, jednak podałam drogę w Topolnie i Grabówku. Głos
zabrał również Przewodniczący Rady Gminy Pan Przemysław Sznajdrowski, który
przypomniał, że wszelkie decyzje w Radzie Gminy podejmowane są większością głosów,
dlatego prosił o wyrozumiałość wobec oceniania pracy radnych z danych okręgów.
b) Pani Sołtys Danuta Woźniak zapytała dlaczego obiecano budowę drogi Wałdowo – Zawada,
a do mieszkańców dochodzą głosy o budowie drogi Wałdowo – Niewieścin?
Przewodniczący Rady Gminy przekazał, że plan budowy dróg jest dopiero wstępnie
omawiany, jednak ilość mieszkańców, która będzie bezpośrednio korzystała z drogi jest tutaj
kluczowa.
Kontynuując Pani Sołtys Danuta Woźniak zwróciła uwagę na kolejne problemy, które dotyczą
sołectwa Wałdowo - brak oświetlenia ulicznego przy ulicy głównej Wałdowo – Pruszcz. Prace
budowlane nie zostały jeszcze zakończone i jest bardzo niebezpiecznie. Droga prowadząca w stronę
firmy Eko – Rol poprzez duże natężenie ruchu, głównie samochodów dostawczych, w tym brak
chodnika dzieci mają problem z bezpiecznym poruszaniem się po drodze. Być może udałoby się
ułożyć chodnik do przystanku autobusowego.
Sołtys Pan Andrzej Smerliński zwrócił się z pytaniem gdzie i kiedy można składać wnioski
na EKOPIEC?
Z kolei Pani Elżbieta Jurkiewicz zabrała głos w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
informując zebranych, że większość osób zgadza się ze stanowiskiem i propozycją Radnego Pana
Macieja Różyckiego w sprawie rozdzielenia mandatów, jednak nikt nie chce głośno tego przyznać.
Czy w związku z tak istotnymi sprawami poruszanymi na Komisjach Rady Gminy sołtysi mogą
również brać w nich udział? W odpowiedzi Przewodniczący Rady Gminy przekazał, że jak
najbardziej sołtysi mogą brać udział w komisjach, co zostało powiedziane już na początku kadencji,
jednak wtedy problemem było finansowanie udziału sołtysów w spotkaniach. Obecnie nie mamy
tego problemu – komisje odbywają się w każdy wtorek przed sesją. Głos zabrał Radny Pan Maciej
Różycki informując, że w sesjach nadzwyczajnych sołtysi nie brali udziału. Przewodniczący Rady
Gminy potwierdził tę informację przekazując jednocześnie, że spotkania te wynikały z potrzeby
nagłego podjęcia pewnych uchwał i miały incydentalny charakter. Musimy być mobilną radą.
Radny Pan Maciej Różycki przekazał, ze sołtysi powinni być zapraszani na każdą sesję. Ponowił
również apel o telefoniczne informowanie radnych o wszystkich nagłych sprawach, które mają

miejsce. Zainteresowani wymienili jeszcze kilka uwag, po czym głos zabrał Radny Pan Piotr
Radecki. Zgodnie z programem EKOPIEC tylko 10 wnioskodawców będzie mogło w tym roku
wymienić piec otrzymując dofinansowanie z Urzędu Gminy przy dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.
Niemniej jednak WFOŚiGW posiada także inne programy, z których może skorzystać nie tylko
gmina, ale również osoby fizyczne – należy do nich program EKODOM 2018. Zakres
dofinansowania obejmuje m.in. wymianę pieca, okien i drzwi, montaż kolektorów słonecznych,
instalacji fotowoltaicznej i innych. Forma dofinansowania to pożyczka z możliwością częściowego
umorzenia. Termin naboru wniosków trwa do końca maja 2018 r.
Kolejno Pan Tadeusz Piaskowski zaapelował, aby zwrócić uwagę na mieszkańców, którzy
nie mają w zwyczaju sprzątania po swoich pupilach. Mieszkaniec Pruszcza przekazał, że jak
ostatnio zwrócił pewnej osobie uwagę w tej sprawie, to został bardzo brzydko potraktowany. Być
może należy zwiększyć świadomość właścicieli psów w ww. kwestii.
Głos ponownie zabrał Radny Pan Maciej Różycki, który odniósł się do artykułu prasowego
w sprawie „cywilizacyjnego skoku” w kontekście budowy wiaduktu kolejowego w Pruszczu.
Radny zapytał co gmina robi w kierunku budowy wiaduktu kolejowego w Serocku?
Do ww. pytań i wątpliwości odniósł się Pan Wójt Dariusz Wądołowski - zostało dzisiaj
podjętych wiele kontrowersyjnych tematów. Dziękuję Radzie Gminy za podjęcie uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy, gdzie ok. 120 tys. zł zostało przekazanych na świetlice
wiejskie. Jest to powód do radości nie tylko dla Sołtysów, ale przede wszystkim dla mieszkańców,
którzy wnioskowali za wdrożeniem pewnych ulepszeń w świetlicach. W nawiązaniu do artykułu
prasowego dot. finansowania przez gminę m.in. zakupu aparatu tlenowego dla OSP – pieniądze te
nie należą do sołectwa, tylko do mieszkańców. Mieszkańców, którzy płacą podatki, a te z kolei są
podstawą budżetu gminy. Niemniej jednak, jeżeli ktoś chce umieścić sprostowanie w gazecie może
to zrobić. Drogi – na zakup kruszywa przeznaczyliśmy ok. 60 tys. zł. W dalszym ciągu jest to
kropla w morzu potrzeb. Pozyskanie destruktu zdecydowanie poprawiłoby stan dróg i pozytywnie
wpłynęło na nastroje mieszkańców, jednak nie ma możliwości, żeby utwardzić od razu 126 km dróg
gminnych. Plan budowy dróg na lata 2020-2024 będzie stworzony w oparciu o stan budżetu, nie
można domniemywać złej woli radnych w tym temacie. Rada Gminy jako organ stanowiący
podejmuje uchwały, wypracowuje stanowiska większością głosów – mając jednak na uwadze
równomierny rozwój gminy. Radny danego okręgu nie może tylko i wyłącznie myśleć o swoim
okręgu wyborczym, ponieważ jest radnym całej gminy. Tylko zgoda i dobra współpraca pozwoli
doprowadzić gminę do osiągnięcia zamierzonych celów. Wracając do dróg, a w rezultacie
infrastruktury towarzyszącej drogom Pan Wójt poruszył kwestię parkingów, chodników i ścieżek
rowerowych, modernizacji oświetlenia ulicznego, a także utrzymania porządku i estetyki samych
dróg, w tym propozycji zakupu zamiatarki. Następnie wspomniał o programie EKOPIEC, do

którego chce przystąpić gmina. Do końca marca mieszkańcy, którzy w 2018 r. mają zamiar
wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków i uzyskania w tym zakresie nagrody Wójta za
działania proekologiczne są proszeni o zgłoszenie tego zamiaru. Pozwoli to na zabezpieczenie
środków finansowych w budżecie gminy na programy ekologiczne realizowane na terenie gminy,
w tym program EKOPIEC. Odpowiadając na pytanie Radnego Pana Macieja Różyckiego odnośnie
wiaduktu w Serocku Pan Wójt przekazał, że PKP PLK nie zamierza prowadzić rozmów w kwestii
budowy nowego wiaduktu w Serocku, w którym spółka miałaby partycypować w kosztach. Na
przejeździe kolejowym na ul. Mickiewicza zostaną zamontowane rogatki z automatycznym
sterowaniem. Istniejący wiadukt zostanie minimalnie zmodernizowany, jednak problemem jest chęć
likwidacji przejazdu z ul. Kolejowej na ul. Powstańców Wielkopolskich. Nie chcę wyrazić na to
zgody, jednak rozbudowa torowiska do 4 torów raczej to na nas wymusi.
Głos zabrał Pani Sołtys Danuta Grochowska, która przekazała, że gdyby zaprzestano
budowy hali sportowej pieniądze na inne inwestycje na pewno by się znalazły. W odpowiedzi Pan
Wójt poinformował, że środki na budowę dróg cały czas są niewystarczające, a te z kolei muszą do
czegoś prowadzić. Dbam o zrównoważony rozwój gminy, chcę aby dzieci miały możliwość
prawidłowego rozwoju, a dom kultury był przyjemnym, a przede wszystkim bezpiecznym
miejscem spotkań wszystkich mieszkańców. Tego o czym przed chwilą powiedziałem nie mamy,
dlatego wspólnie z Radą Gminy chcemy to zrealizować.
Następnie Pani Kierownik Barbara Buchholz poinformowała, że do Urzędu Gminy
wpłynęło zawiadomienie z Geofizyki w Toruniu dot. poszukiwań na terenie gminy złóż ropy
naftowej i gazu ziemnego. Firma będzie pracowała od kwietnia do września, za szkody wyrządzone
podczas prac będzie wypłacała odszkodowania.
Kolejno głos zabrał Radny Pan Krzysztof Dziuda, który zaznaczył, że w przypadku placu
zabaw na ul. Lipowej nie można mówić o finansowaniu utrzymania miejsca przez gminę, a jedynie
o współfinansowaniu, ponieważ duży wkład własny zapewniają mieszkańcy osiedla.
Na zakończenie Pan Wójt wraz z Panem Przewodniczącym życzyli wszystkim zebranym
oraz ich rodzinom spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych zdrowiem,
uśmiechem i optymizmem. Do życzeń przyłączył się Radny Pan Maciej Różycki, który przy okazji
podziękował Panu Wójtowi oraz Panu Przewodniczącemu RG za obecność na Walnym Zebraniu
OSP.

Ad 22)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XLV Sesję
Rady Gminy.
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