Protokół Nr XLVI/2018 z Sesji Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 kwietnia 2018 roku

Ad 1)
Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Pan Przemysław Sznajdrowski o godz. 12:10 w sali
posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu otworzył XLVI 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
13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób, stanowi 87 %, 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 Biura Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – Magdalena Jabłońska,
Podinspektor ds. Świadczeń Rodzinnych – Kinga Jaszkowska,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Mariola Januszkiewicz,
Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty – Anna Szafrańska,
Prezes Gminnej Spółki Wodnej – Wiesław Rakowski,
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 XLVI 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. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej za rok 2017.
11. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
12. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Pruszcz na stałe obwody głosowania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi
oraz dziennymi opiekunami.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 245/12
w miejscowości Serock gmina Pruszcz.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pruszcz.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza położonego przy ul. Kościelnej
w miejscowości Pruszcz.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Nadwiślańskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji celowej na
finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych
paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszalnych na terenie Gminy Pruszcz w ramach
programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu „ EKOPIEC 2018”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2024.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2025.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018r.
24. Wolne głosy i zapytania.
25. 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)
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.
Na salę wszedł 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 8)
W odpowiedzi na interpelację Radnego Krzysztofa Dziudy w sprawie remontu ul. Lipowej
w Pruszczu, informuję, że remont został już zakończony. Na drodze wykonano nawierzchnię
bitumiczną, udrożniono przydrożne rowy w celu ułatwienia odpływu wody opadowej oraz
uporządkowano teren budowy.
Wniosek w sprawie uchybień na drodze powiatowej Zbrachlin – Łowin przedstawiony przez
Pana Tadeusza Piaskowskiego został przekazany wykonawcy inwestycji. Obecnie trwają prace nad
zgłoszonymi usterkami – potrwają one do 30 maja.
Drugi wniosek zgłoszony przez mieszkańca Pruszcza dotyczący odpowiedniego
zabezpieczenia parkingu przy przedszkolu od ul. Kościelnej w Pruszczu, w tym ustawienia barierek
i tablicy informującej o możliwości skorzystania z parkingu tylko przez rodziców dowożących lub
odwożących dzieci do przedszkola nie zostanie zrealizowany.
W odpowiedzi na kolejny wniosek Pana Piaskowskiego w sprawie wysypywanego popiołu

wzdłuż chodnika na ul. Witosa informuję, że zostało to sprawdzone przez pracownika UG, który nie
stwierdził obecności popiołu przy drodze.
W odpowiedzi na wnioski Pani Sołtys Danuty Woźniak w sprawie oświetlenia ulicznego
oraz ułożenia chodnika do autobusu w miejscowości Wałdowo informuję, że czekamy na
ogłoszenie konkursu przez Marszałka na modernizację oświetlenia ulicznego. Jeżeli konkurs
zostanie ogłoszony i gmina będzie miała na to środki przyjrzę się problemowi z oświetleniem
ulicznym na drodze Wałdowo – Pruszcz. Z kolei przy planowaniu budowy drogi Wałdowo –
Luszkówko weźmiemy pod uwagę budowę chodnika.
Program EKOPIEC, o którym wspomniał Sołtys Rudek Pan Andrzej Smerliński, a
właściwie projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji celowej na
wymianę pieca zostanie dzisiaj poddany pod głosowanie. Jeżeli RG podejmie ww. uchwałę,
wówczas wnioski będzie można składać w terminie od 14 maja do 25 maja 2018 r. w Urzędzie
Gminy.
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. Radny Pan Adam Wcisła
zaprosił członków Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego na komisję
objazdową po remizach OSP, która odbędzie się 24 kwietnia o godz. 15:00.

Ad 10)
Na salę wszedł Radny Pan Krzysztof Dziuda 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.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej za rok 2017 przedstawił Przewodniczący
GSW Pan Wiesław Rakowski. Sprawozdanie odnosiło się do całokształtu prac jakie w 2017 roku
zostały wykonane przez Gminną Spółkę Wodną, tj. czyszczenie rowów i studni oraz usuwanie
awarii na urządzeniach melioracyjnych. W 2017 r. odnotowano czterokrotny wzrost liczby awarii
w stosunku do roku ubiegłego. Przewodniczący GSW przypomniał, że spółka nie jest jednostką
dochodową, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie działa w celu osiągnięcia zysku. Zebrane
składki jako główny dochód spółki przeznaczane są na czyszczenie rowów melioracyjnych,
rurociągów oraz studni. Następnie Przewodniczący GSW odniósł się do podstawy prawnej
i definicji członka spółki wodnej, którym jest każdy, kogo działka znajduje się na terenie

zmeliorowanym oraz następstwie wynikającym z w/w unormowania, tj. corocznego obowiązku
wnoszenia do spółki składek. Kolejno Pan Rakowski podjął temat wzmożonych opadów, które
spowodowały podtopienia gruntów w Nieciszewie, Łowinie, Łaszewie, Gołuszycach i Pruszczu.
Mieszkańcom nieśli pomoc strażacy, którzy wypompowywali wodę z piwnic w budynkach
mieszkalnych. Kolejno Przewodniczący GSW poinformował o pomocy finansowej jaką spółka
otrzymała od Marszałka, Wojewody, Starosty i Wójta. Przyznane dotacje zostały wykorzystane przy
konserwacji rowów, zakupiono również dwie kosy spalinowe, piłę spalinową, rury i węże
melioracyjne. Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Rakowski poinformował o szczegółowych
kosztach adaptacji i wynajmu biura za okres 7 miesięcy, które wyniosły spółkę 10 272 zł.
Zadłużenie spółki wzrosło o ok. 15 tys. zł i wynosi obecnie 42 142,48 zł.
Do przedstawionych treści odniósł się Radny Pan Maciej Różycki informując, że telefon
stacjonarny można było zastąpić telefonem komórkowym i zaoszczędzić w ten sposób 1 000 zł.
Kolejnych uwag nie wniesiono.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Ad 11)
Informacje w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 przedstawiła Pani
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Mariola Januszkiewicz. Ocena wskazuje
propozycję działań, których realizację należałoby podjąć lub zintensyfikować na rzecz poprawy
jakości życia mieszkańców gminy Pruszcz, m.in. utrzymanie poradnictwa specjalistycznego
w zakresie terapii i mediacji dla rodzin, zwiększanie dostępności do usług opiekuńczych i DPS.
Zauważyć należy jedną ważną prawidłowość: nastąpił spadek osób korzystających ze świadczeń
finansowych z GOPS przy wzroście ilości osób korzystających za świadczeń niefinansowych typu
usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w domu, porady specjalistyczne
czy opieka w Domu Pomocy Społecznej. Być może tłumaczyć to można wzrostem zasobów
finansowych rodzin (chociażby świadczenie 500+). Bezsporny jest jednak fakt, że mieszkańcy
naszej gminy potrzebują coraz więcej pomocy usługowej w wyżej wymienionych formach. Być
może kreuje nam się nowy trend w pomocy społecznej, a tym samym obraz klienta pomocy
społecznej. Podsumowując warto zaznaczyć, że wszystkie dotychczasowe wnioski i rekomendacje
wymagają spełnienia jednego koniecznego warunku: o pomocy społecznej należy myśleć nie jak
o koszcie, ale inwestycji w zasoby ludzkie, ograniczającej wykluczenie społeczne a tym samym
wzmacniającej aktywne i twórcze zasoby ludzkie, istotne dla rozwoju w dzisiejszym rozumieniu
społecznym. Na zakończenie Pani Kierownik poinformowała o programie „Opieka 75 plus”, do

którego przystąpił ośrodek. W styczniu złożyliśmy wniosek, obecnie dysponujemy już środkami na
etat dla opiekuna. Do przedstawionych treści radni nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań.
Informacja stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Ad 12)
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi dokonała Pani Kierownik Biura Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej Magdalena Jabłońska. Celem analizy była weryfikacja
możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami. Pani
Kierownik nawiązała m.in. do:
a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
b) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
c) kosztów

poniesionych

w

związku

z

odbieranie,

odzyskiem,

recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
d) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Pruszcz w roku 2017,
e) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy
oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania
i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania,
f) osiągniętego poziomu recyklingu w roku 2017, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz poziomu
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania,
g) prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych pochodzących
z gospodarstw domowych.
Do przedstawionych treści radni nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań.
Analiza stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
Ad 13)

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej został
przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo
w dniu 17.04.2018 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały
omówionego przez Panią Sekretarz Hannę Baśniak 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 powołania Komisji Statutowej. 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 XLVI/371/18
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej
Treść uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 8.
Ad 14)
Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Pruszcz na stałe obwody głosowania został
przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo
w dniu 17.04.2018 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały
omówionego przez Panią Sekretarz Hannę Baśniak 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 podziału gminy Pruszcz na stałe obwody głosowania. 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 XLVI/372/18
w sprawie podziału gminy Pruszcz na stałe obwody głosowania
Treść uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 10.

Ad 15)
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi
oraz dziennymi opiekunami został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść
uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 17.04.2018 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej
Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Podinspektor Kingę Jaszkowską 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 planu nadzoru nad
żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 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 XLVI/373/18
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi
oraz dziennymi opiekunami
Treść uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 12.

Ad 16)
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 245/12
w miejscowości Serock gmina Pruszcz został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję.
Treść uchwały została omówiona szczegółowo

w dniu 17.04.2018 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 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 245/12 w miejscowości
Serock gmina 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 XLVI/374/18
w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 245/12 w miejscowości Serock
gmina Pruszcz

Treść uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 14.

Ad 17)
Salę opuścił Radny Pan Józef Koszowski. 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

w

sprawie

przyjęcia

projektu

regulaminu

dostarczania

wody

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pruszcz został przekazany radnym wraz z zaproszeniem
na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 17.04.2018 r. na posiedzeniu
Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Kierownik Referatu
Inwestycji i Ochrony Środowiska Barbarę Buchholz pytanie dot. procedur związanych z podjęciem
uchwały oraz jej kolejnymi etapami po uchwaleniu przez Radę Gminy zadał Radny Pan Maciej
Różycki. W odpowiedzi Pani Kierownik przekazała, że na podstawie projektu regulaminu
przygotowanego przez Spółkę Komunalną „Błysk” Rada Gminy wypracowała projekt regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Po podjęciu przez Radę Gminy ww. projektu uchwały
zostanie on przekazany do zaopiniowania organowi

regulacyjnemu, tj. Państwowemu

Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. Te z kolei mają miesiąc na wydanie opinii
w przedmiotowej sprawie. Następnie Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, którą wraz z opinią organu regulacyjnego przekazuje
Wojewodzie. Kolejnych pytań nie zadano. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pruszcz. Radny Pan Maciej Różycki
odmówił udziału w głosowaniu. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 14 radnych,
głosowało 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych wobec powyższego Rada
Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:

Uchwała XLVI/375/18
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 16.

Ad 18)
Projekt

uchwały w

zagospodarowania

sprawie

przestrzennego

przystąpienia

terenu

do

cmentarza

sporządzenia
położonego

miejscowego
przy

ul.

planu

Kościelnej

w miejscowości Pruszcz został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały
została omówiona szczegółowo w dniu 17.04.2018 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 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu cmentarza położonego przy ul. Kościelnej w miejscowości Pruszcz.
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 XLVI/376/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu cmentarza położonego przy ul. Kościelnej w miejscowości Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 18.

Ad 19)
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Nadwiślańskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść
uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 17.04.2018 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 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. 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 XLVI/377/18

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Treść uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 20.

Ad 20)
Salę opuścił Radny Pan Arkadiusz Łyczywek. W związku z powyższym aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 13 radnych, stanowi
87% pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji celowej na
finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami
stałymi w budynkach i lokalach mieszalnych na terenie Gminy Pruszcz w ramach programu
priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
„EKOPIEC 2018” został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została
omówiona szczegółowo w dniu 17.04.2018 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 w sprawie
przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji
poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszalnych
na terenie Gminy Pruszcz w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „EKOPIEC 2018” . W wyniku głosowania jawnego na
obecnych 13 radnych, głosowało 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych wobec
powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:

Uchwała XLVI/378/18
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia
niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach
i lokalach mieszalnych na terenie Gminy Pruszcz w ramach programu priorytetowego
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
„EKOPIEC 2018”
Treść uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –

załącznik nr 22.

Ad 21)
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2024
został omówiony szczegółowo w dniu 17.04.2018 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 wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2018-2024. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 13 radnych, głosowało 13 radnych, za
przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych (Radny Pan Maciej Różycki wstrzymał się od głosu)
wobec powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XLVI/379/18
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2024
Treść uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 24.

Ad 22)
Na salę wszedł Radny Pan Arkadiusz Łyczywek. W związku z powyższym aktualnie w
posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 14 osób,
stanowi 93 %, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025
został omówiony szczegółowo w dniu 17.04.2018 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 wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2018-2025. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 14 radnych, głosowało 14 radnych, za
przyjęciem uchwały głosowało 14 wobec powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę
nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XLVI/380/18
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025
Treść uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –

załącznik nr 26.

Ad 23)
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok został omówiony
szczegółowo w dniu 17.04.2018 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Pani Skarbnik
dodała, że w związku z potrzebą złożenia wniosku o dofinansowanie na zadanie „Przebudowa i
modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock-Brzeźno o nr 031120C Etap I od km
0+000 do km 1+620” zaszła konieczność zwiększenia limitu wydatków. W dniu 12 kwietnia Wójt
wydał Zarządzenie Nr 455/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pruszcz na 2018 rok, w
którym przeprowadzono zmiany w Załączniku Nr 4 „Wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne”. W wyniku zmian cała kwota (10 000,00 zł) z zadania „Przebudowa drogi gminnej w
Pruszczu ul. Akacjowa” została zdjęta na rzecz zadania „Przebudowa i modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w Serock - Brzeźno o nr 031120C Etap I od km 0+ooo do km
1+620”. Zabieg ten doprowadził do likwidacji zadania „Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu ul.
Akacjowa”. Powyższa zmiana została błędnie ujęta w zarządzeniu – nie chciano likwidacji ww.
zadania. Z uwagi na powyższe w Załączniku Nr 4 „Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne”
do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok ujęto środki na zadanie
„Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu ul. Akacjowa”. 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 2018 rok. W wyniku głosowania jawnego na
obecnych 14 radnych, głosowało 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 wobec
powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:

Uchwała XLVI/381/18
w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
Treść uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 28.

Ad 24)
Jako pierwszy głos zabrał Pan Wójt, który poinformował o prawdopodobieństwie zakupu
samochodu pożarniczego dla OSP. Dofinansowanie ma pochodzić z Komendy Wojewódzkiej PSP
w Toruniu – 347 tys. zł, Starostwa Powiatowego - 10 tys. zł oraz ze środków własnych budżetu
gminy.

Pani Sołtys Danuta Grochowska zapytała czy kadencja sołtysów również będzie
pięcioletnia? Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady Gminy, informując że adekwatnie do
wydłużenia kadencji Wójta oraz Rady Gminy Sołtysów i Rady Sołeckie będzie obejmowała
pięcioletnia kadencja.
Na pytania dot. budowy dróg odpowiedzi udzielił Pan Wójt informując, że trwają prace nad
planem budowy dróg na lata 2020-2024. Kontynuując Pan Wójt wspomniał o budowie drogi
Nieciszewo – Trzebień, na którą gmina zabezpieczyła w budżecie 300 tys. zł, jednak Starostwo nie
podejmuje konkretnych działań, aby tę inwestycję zrealizować.
Kolejno zebrani podjęli temat gazyfikacji gminy, w tym możliwości zgazyfikowania
również nieruchomości położonych po drugiej stronie drogi S-5. Pan Wójt poinformował, że gmina
jest na etapie badania zapotrzebowania na gazyfikację wśród mieszkańców. Nie wiemy jak do
tematu ustosunkuje się firmą, która ewentualnie zajmie się gazyfikacją gminy - na jakich zasadach,
jakimi metodami będzie przeprowadzała inwestycję. Podłączenie na odcinku 15m kosztuje ok. 1600
zł, do tego dochodzi koszt pieca i samego gazu, który cenowo i wydajnościowo można porównać
do spalania ekogroszku.
Następnie Radna Pani Anna Dobaczewska zainteresowała się projektem drogi Świekatowo –
Serock. Radna zapytała na jakim etapie jest projekt i kiedy będzie realizowany? W odpowiedzi Pan
Wójt przekazał, że droga jest projektowana, być może do końca roku uda się ogłosić przetarg.
Z kolei Radny Pan Maciej Różycki zapytał czy inwestycja będzie uwzględniała budowę ścieżek
rowerowych? Należałoby przypilnować tematu, ponieważ Starostwo ma opory do budowy tego
typu infrastruktury drogowej. Pan Wójt dodał, że wystarczającym rozwiązaniem byłoby
wybudowanie takich chodników jak na drodze Zbrachlin – Łowin. Gmina nie jest w stanie dokładać
więcej środków na inwestycje powiatowe, np. budowa ścieżki rowerowej na drodze Pruszcz –
Mirowice, kiedy ma przed sobą takie zadanie jak budowa drogi Pruszcz – Brzeźno.
Radna Pani Renata Osojca zapytała czy budowa drogi w Rudkach nie jest zagrożona
z uwagi na budowę hali sportowej? Pan Wójt przekazał, że budowa hali sportowej nie ma żadnego
wpływu na realizację planu budowy dróg na lata 2015-2019 w gminie – ani jedna inwestycja
drogowa nie jest z tego powodu zagrożona. Kolejno podjęto temat planu budowy dróg na lata 20202024 i drogi prowadzącej do Łowinka.
Kolejno Radny Pan Maciej Różycki zapytał pod jakie biuro będzie podlegała kontrola
żłobków i klubów dziecięcych? Radny zauważył, że należałoby zrobić przegląd dostępnych lokali
pod względem możliwości adaptacji na żłobek lub klub dziecięcy w ramach pomocy dla
podmiotów zainteresowanych działalnością w tym zakresie. Jeżeli gmina nie posiada takich lokali
być może należałoby się zastanowić nad budową żłobka? Głos zabrał Pan Wójt informując, że
zadanie to przekazano Referatowi Świadczeń Rodzinnych. Zainteresowanie prowadzeniem

klubików dziecięcych jest znaczne, będziemy świadczyć kompleksową pomoc doradczą. Jeżeli
w budżecie znajdą się środki, Rada Gminy z pewnością rozważy podjęcie stosownej uchwały o
dofinansowaniu takich miejsc. Kolejnych pytań nie zadano.

Ad 25)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XLVI Sesję
Rady Gminy.
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