Protokół Nr XLVII/2018 z Sesji Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 maja 2018 roku

Ad 1)
Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Pan Przemysław Sznajdrowski o godz. 12:05 w sali
posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu otworzył XLVII 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
15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób, stanowi 100 %, 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,
Pełnomocnik

Wójta

Gminy

ds.

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz

ds.

Przeciwdziałania Narkomanii – Karolina Weber
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Mariola Januszkiewicz,
Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty – Anna Szafrańska,
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Aleksandra Rosińska – Burek,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu – w/z Elżbieta Załęska,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Rehabilitacji – w/z Agnieszka Migdalska – Wilkowska,
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 XLVII 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 Dyrektora Gminnego Ośrodka Rehabilitacji z funkcjonowania Ośrodka za rok
2017 oraz z bieżącej działalności.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017
Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu.
12. Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcjonowania za rok 2017 oraz
z bieżącej działalności.
13. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z funkcjonowania za
rok 2017 oraz z bieżącej działalności.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia na rok 2018 Gminnego
programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania
Narkomanii.
18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki
nr 239 położonej w miejscowości Serock.
19. Przerwa.
20. Przedstawienie sprawozdań finansowych gminy za rok 2017 ( skarbnik gminy).
21. Dyskusja.
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Pruszcz za 2017 rok.
23. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 z uwzględnieniem informacji
o stanie mienia komunalnego ( skarbnik gminy).
24. Dyskusja.

25. Przedstawienie przez skarbnika gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017.
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Pruszcz za 2017 rok.
27. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
28. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dot. działań podjętych w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy.
29. Dyskusja.
30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz za rok 2017.
31. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza położonego przy ul.
Kościelnej w miejscowości Pruszcz.
32. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego

dla

terenu

położonego

przy

ul.

Kościelnej

w miejscowości Pruszcz.
33. Wolne wnioski i informacje.
34. 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

Maciej

Różycki

wniósł

o

przeprowadzenie

analizy

zabezpieczeń

przeciwpożarowych na wysypisku śmieci w Małociechowie.
Radny Pan Krzysztof Dziuda z kolei zapytał na jakim etapie zatrzymały się prace związane
z przetargiem na budowę ul. Modrzewiowej 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)
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. Radny Pan Adam Wcisła podsumował komisje wyjazdowe,
których celem była wizytacja remiz Ochotniczych Straży Pożarnych w Łowinie, Łowinku, Serocku,
Brzeźnie, Parlinie, Wałdowie oraz w Pruszczu. Radny zwrócił uwagę m.in. na stan remiz oraz ich
wyposażenie, ilość druhów pozostających w gotowości do wyjazdów, ilość samych wyjazdów,
a także finansowanie i otrzymane dotacje dla poszczególnych jednostek. Radny dodał również, że
zauważono nieprawidłowości w wykonaniu więźby dachowej w świetlicy wiejskiej w Łowinie.
Z uwagi na powyższe występuje konieczność zgłoszenia usterek w ramach gwarancji. Protokoły
wraz z załącznikami znajdują się do wglądu w teczkach przedmiotowych Komisji RG
w sekretariacie tut. Urzędu.

Ad 10)
Informację Dyrektora Gminnego Ośrodka Rehabilitacji z funkcjonowania ośrodka za rok
2017 oraz z bieżącej działalności przedstawiła w zastępstwie Pani Agnieszka Migdalska –
Wilkowska. Omówione treści obejmowały informacje dotyczące udzielanych świadczeń
i wykonywanych zabiegów przez GOR, danych statystycznych w tym m.in. ilości przyjętych
pacjentów w roku ubiegłym, struktury jednostek chorobowych oraz finansów. Ośrodek planuje
dokonać zakupu nw., niezbędnego sprzętu i aparatury:
a) oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej –
koszt wraz z licencją i szkoleniem 3 500 zł – 5 000 zł,
b) laptopa z szybszym procesorem i większą pamięcią 4 000 zł – 4 500 zł,
c) aparatury do leczenia falą uderzeniową 23 000 zł.
Do przedstawionych treści radni nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań. Informacja
stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad 11)
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017
Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na
sesję. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Agnieszkę Migdalską – Wilkowską 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 zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za rok 2017 Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu. W wyniku głosowania
jawnego na obecnych 15 radnych, głosowało 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych wobec powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XLVII/382/18
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Gminnego Ośrodka
Rehabilitacji w Pruszczu
Treść uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 6.
Ad 12)
Sprawozdanie z funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu za rok 2017
oraz z bieżącej działalności omówiła Pani Dyrektor Aleksandra Rosińska – Burek. Sprawozdanie
zostało podzielone na trzy części. Część pierwsza – merytoryczna - obejmowała takie informacje
jak status formalno – prawny instytucji, ocenę poziomu wyposażenia biblioteki w sprzęt
komputerowy, zbiory biblioteczne, a także pozabudżetowe źródła pozyskania środków na
działalność bieżącą i inwestycje. Druga część sprawozdania dotykała kwestii finansowych instytucji
kultury, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki; zawierała
także informację dodatkową do sprawozdania finansowego za 2017 r. Część trzecią natomiast
stanowiła prezentacja multimedialna ukazująca działalność edukacyjno – kulturalną instytucji
w roku 2017. Do przedstawionych treści radni nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad 13)
Informację Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z funkcjonowania za
rok 2017 oraz z bieżącej działalności omówiła w zastępstwie Pani Elżbieta Załęska. GOKSiR jako
instytucja kultury realizował zadania zgodnie ze statutem oraz przyjętym planem działania.
Realizując program w ramach szeroko pojętej kultury, sportu i rekreacji instytucja współpracowała

m.in. z Gminną Biblioteką Publiczna, szkołami, stowarzyszeniami, przedsiębiorstwami oraz
parafiami znajdującymi się na terenie gminy Pruszcz. Owocną współpracę podejmowano również
z placówkami kultury z powiatu świeckiego oraz bydgoskiego, w tym z Wojewódzkim Ośrodkiem
Kultury i Sztuki w Bydgoszczy. Informacja z funkcjonowania ośrodka za rok 2017 została
przedstawiona zebranym w formie prezentacji multimedialnej ukazującej działalność edukacyjno –
kulturalno - rekreacyjną instytucji. Do przedstawionych treści radni nie wnieśli uwag oraz nie zadali
żadnych pytań.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad 14)
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025
został omówiony szczegółowo w dniu 22.05.2018 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 15 radnych, głosowało 15 radnych, za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych (Radny Pan Maciej Różycki wstrzymał się do głosu)
wobec powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XLVII/383/18
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025
Treść uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 10.

Ad 15)
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok został omówiony
szczegółowo w dniu 22.05.2018 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 XLVII/384/18

w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
Treść uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 12.

Ad 16)
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały
została omówiona szczegółowo w dniu 22.05.2018 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady
Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Kierownik 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 ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 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 XLVII/385/18
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia
Treść uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 14.

Ad 17)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia na rok 2018 Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona
szczegółowo w dniu 22.05.2018 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu
uchwały omówionego przez Panią Pełnomocnik Karolinę Weber 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 uchwalenia na rok 2018 Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
W wyniku głosowania jawnego na obecnych 15 radnych, głosowało 15 radnych, za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych wobec powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę
nadając jej numer i nazwę:

Uchwała XLVII/386/18
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia na rok 2018 Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Treść uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 16.

Ad 18)
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr
239 położonej w miejscowości Serock został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję.
Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 22.05.2018 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 239
położonej w miejscowości Serock. 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 XLVII/387/18
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 239 położonej
w miejscowości Serock
Treść uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 18.

Ad 19)
Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Pan Przemysław Sznajdrowski zgodnie z porządkiem
obrad zarządził 5 minutową przerwę.

Ad 20, 21)
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Pani Skarbnik Marii
Maroszek, która omówiła sprawozdania finansowe gminy za rok 2017. Sprawozdania obejmowały
takie informacje jak:

- bilans z wykonania budżetu jednostki,
- rachunek zysków i strat jednostki,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- bilans jednostki budżetowej.
Ww. informacje stanowią kolejno załączniki nr 19, 20, 21, 22.
Zebrani nie wzięli udziału w dyskusji nad sprawozdaniem finansowym gminy za rok 2017.

Ad 22)
Salę opuścił Radny Pan Artur Nowak, w związku z powyższym aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób, stanowi 93%
pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Pruszcz za 2017 rok został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została
omówiona szczegółowo w dniu 22.05.2018 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Pruszcz za 2017 rok. 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 XLVII/388/18
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz
za 2017 rok
Treść uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 24.

Ad 23, 24)
Głos zabrał Pan Wójt Dariusz Wądołowski, który zaprezentował zebranym sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy za rok 2017 z uwzględnieniem informacji o stanie mienia
komunalnego w formie przygotowanej przez siebie prezentacji multimedialnej. Analizie poddane
zostały dochody i wydatki gminy Pruszcz w roku 2017 na tle lat ubiegłych: 2015 i 2016 roku. Do

przedstawionych treści ustosunkował się Radny Pan Maciej Różycki pytając z czego wynikał
wzrost na subwencji oświatowej? Przez ostatnie dwa lata wciąż mówiono o cięciu środków na
oświatę, zamykaniu szkół. W odpowiedzi Pan Wójt przekazał, że na taki stan rzeczy miało wpływ
wiele czynników. Dzięki dostosowaniu transportu do potrzeb uczniów mieszkających na terenie
gminy Pruszcz, a uczęszczających do szkół spoza terenu gminy, tj. do Gruczna i Korytowa udało
nam się przekonać rodziców tych dzieci do zmiany szkoły i wyborze placówki znajdującej się na
terenie naszej gminy. Mamy coraz więcej dzieci, również część 6-latków poszła wcześniej do
pierwszych klas. Wzrost liczby dzieci oznacza zwiększenie subwencji oświatowej. Z kolei, kiedy
rozstaną się z nami klasy gimnazjalne, subwencja zostanie proporcjonalnie zmniejszona. Kolejnych
pytań nie zadano.

Ad 25)
W dalszej części posiedzenia Skarbnik Gminy zapoznała zebranych z treścią Uchwały Nr
14/S/2018 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18
kwietnia 2018 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pruszcz
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
Sprawozdanie to zostało zaopiniowane pozytywnie.
Opinia stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.

Ad 26)
Na salę wszedł Radny Pan Artur Nowak, w związku z powyższym aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób, stanowi 100%
pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Pruszcz za 2017 rok został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały
została omówiona szczegółowo w dniu 22.05.2018 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za 2017 rok. W wyniku głosowania jawnego na
obecnych 15 radnych, głosowało 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych wobec
powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:

Uchwała XLVII/389/18
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pruszcz
za 2017 rok
Treść uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 27.

Ad 27)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej Grządka omówił czynności jakie zostały
wykonane przez Komisję w zakresie badania wykonania budżetu gminy za rok poprzedni
z uwzględnieniem kontroli realizacji budżetu przeprowadzonych w ciągu roku 2017. Po
rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 i sprawozdania finansowego, a także
po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w powyższej sprawie
Komisja skierowała wniosek do Rady Gminy Pruszcz o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za
rok 2017.
Komplet dokumentów stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Ad 28, 29)
Przewodniczący Rady Gminy Pan Przemysław Sznajdrowski przedstawił zebranym
informacje dotyczące działań podjętych w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
W dniu 30 kwietnia 2018 r. wniosek złożony przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy został
przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. W odpowiedzi Rada Gminy
otrzymała uchwałę Nr 2/Kr/2018 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy Pruszcz za 2017 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej został
rozpatrzony pozytywnie. Przewodniczący obrad odczytał treść ww. uchwały, po czym zaprosił
zebranych do wzięcia udziału w dyskusji. Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Komplet dokumentów stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Ad 30)
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz za rok 2017
został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona
szczegółowo w dniu 22.05.2018 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu
uchwały omówionego przez Przewodniczącego Rady Gminy Pana Przemysława Sznajdrowskiego
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 udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz za rok 2017. 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 XLVII/390/18
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz za rok 2017
Treść uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 31.
W związku z udzieleniem Wójtowi Gminy Pruszcz absolutorium za rok 2017
Przewodniczący Rady Gminy Pan Przemysław Sznajdrowski wraz z Radną Panią Renatą Osojca
oraz Radną Anetą Iglińską wręczyli Wójtowi Gminy Pruszcz Panu Dariuszowi Wądołowskiemu
kwiaty wraz z życzeniami dalszych sukcesów, podejmowania kolejnych trafnych decyzji
przynoszących gminie zyski oraz efektywnych inwestycji realizowanych dla społeczności lokalnej.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Pan Dariusz Wądołowski, który podziękował Radzie
Gminy za zaangażowanie w realizację każdej inwestycji obejmującej swym zasięgiem Gminę
Pruszcz. Pan Wójt podziękowania skierował również do pracowników Urzędu Gminy, Sołtysów
oraz Dyrektorów podległych jednostek organizacyjnych bez wsparcia i pracy, których nie udałoby
się osiągnąć zamierzonych celów. Pan Wójt dodał, że wciąż ma wrażenie, że jest na początku drogi.
Wiele rzeczy jest jeszcze do zrobienia, wiele pomysłów do zrealizowania nie tylko w gminie
Pruszcz, ale i w Polsce, której cząstką jesteśmy. Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Wójt
zawrócił się do zebranych słowami: „(…) to przyjemność dla mnie, móc z wami współpracować”.

Ad 31)
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza położonego przy ul. Kościelnej
w miejscowości Pruszcz został omówiony szczegółowo w dniu 22.05.2018 r. na posiedzeniu
Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Kierownik 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 uchylającą 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 15 radnych, głosowało 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15

radnych wobec powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XLVII/391/18
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza położonego przy ul. Kościelnej
w miejscowości Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 33.

Ad 32)
Projekt

uchwały w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kościelnej w miejscowości
Pruszcz został omówiony szczegółowo w dniu 22.05.2018 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej
Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Kierownik 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 dla terenu położonego przy ul. Kościelnej
w miejscowości Pruszcz. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 15 radnych, głosowało 15
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych wobec powyższego Rada Gminy
jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XLVII/392/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kościelnej w miejscowości Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 35.

Ad 33)
Jako pierwszy swoje wnioski przedstawił Pan Tadeusz Piaskowski:
a) należy posprzątać teren, na którym składowano materiały budowlane i gruz podczas budowy
ul. 3 Maja w Pruszczu (przy ulicy Witosa); obecnie teren ten jest cały zarośnięty,
b) brak chodnika przy przejściu dla pieszych przy Biedronce w Pruszczu; przejście prowadzi
pieszych do rowu,

c) przy GOR wysypano tłuczeń na odcinku ok. 1,5m od wjazdu w drogę w kierunku bramki
wejściowej; niepełnosprawni mają problem z poruszaniem się na wskazanym odcinku,
d) dziękuję za umieszczenie słupków przy przedszkolu i odbojników przy chodniku na ul.
Witosa, niemniej jednak należałoby ustawić jeszcze dwa dodatkowe słupki i jeden odbojnik,
e) należy zadbać o estetykę placu, na którym stoją kontenery PCK; plac jest zarośnięty,
f) wciąż nie usunięto wszystkich usterek przy drodze powiatowej Zbrachlin – Łowin.
Kolejno głos zabrał Sołtys Pan Marian Monasypow, który wnioskował za umieszczeniem znaku
informacyjnego „ślepa uliczka” na ul. Zamkniętej w Pruszczu.
Następnie Radny Pan Maciej Różycki zapytał czy gmina otrzymała odpowiedź z Ministerstwa
w sprawie ujęcia zwolnień z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny w opłacie za gospodarowanie
odpadami komunalnymi? A także, kiedy rozpocznie się budowa parkingu w Serocku?
Do powyższych uwag i pytań ustosunkował się Pan Wójt Dariusz Wądołowski. Usterki na
drodze Zbrachlin – Łowin maja zostać usunięte do 31 maja br. Przy GOR tłuczeń ma zastąpić
kostka brukowa. Umieszczenie znaku „ślepa uliczka” na ul. Zamkniętej w Pruszczu jest jak
najbardziej uzasadnione i będziemy wnioskować w tej sprawie. Sprawdzimy kto odpowiada za
uporządkowanie „placu budowlanego” przy ul. Witosa, jeżeli będzie to gmina – teren zostanie
niezwłocznie uporządkowany, jeżeli zaś powiat – zgłosimy konieczność podjęcia stosownych
działań do PZD. W przypadku parkingu w Serocku, wciąż czekamy na dofinansowanie – nie jest to
zależne od nas, a od LGD i Marszałka Województwa. Marszałek natomiast w bieżącym tygodniu
przyjął Program Rewitalizacji. Wciąż czekamy na odpowiedź z Ministerstwa w sprawie zwolnienia
posiadaczy KDR w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wraz z Panią
Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska monitorujemy temat. W przyszłym tygodniu
najprawdopodobniej odbędzie się spotkanie z PKP PLK w sprawie ewentualnej budowy wiaduktów
kolejowych na ulicach Głównej i Równej w Pruszczu oraz w Parlinie. Uruchomienie szybkiej kolei
do 200 km/h spowoduje problem z przedostaniem się na „drugą stronę” torów mieszkańców
sołectw: Mirowice i Bagniewko.
W nawiązaniu do interpelacji Radnego Pana Macieja Różyckiego Pan Wójt zapytał Prezesa
Spółki Komunalnej „Błysk” Pana Marka Steca o sytuację panującą na wysypisku śmieci
w Małociechowie. Czy istnieje realne zagrożenie pożarem? W odpowiedzi Prezes spółki
odpowiedział, że wysypisko jest dobrze zabezpieczone - odpady są przykryte i nie ma obaw, co do
możliwości ich samozapłonu.
Głos zabrał ponownie Radny Pan Maciej Różycki, który zapytał o losy wiaduktu kolejowego
w Serocku? Pan Wójt odpowiedział, że rozmowy na ten temat trwają - zrobimy co w naszej mocy,
aby wiadukt w Serocku również został wybudowany.

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