Protokół Nr XLVIII/2018 z Sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2018 roku
Ad 1)
Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Pan Przemysław Sznajdrowski o godz. 12:10 w sali
posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszcz otworzył XLVIII 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

Przeciwdziałania Narkomanii – Karolina Weber
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 Szkoły Podstawowej w Łowinku – Hanna Kozakiewicz,
Prezes Spółki Komunalnej „Błysk” – Marek Stec
oraz sołtysi i goście (listy obecności stanowią załącznik nr 2 i 3 do protokołu).

Ad 3)
Proponowany porządek posiedzenia:
1.Otwarcie XLVIII Sesji Rady Gminy.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

ds.

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.Odpowiedz Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
9.Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
10.Informacja dot. organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie
tegorocznych wakacji.
11.Informacja Komisji Rolno-Przemysłowej dot. tegorocznych dożynek.
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruszcz.
13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Łowinku, z siedzibą
w Łowinku, ul. Szkolna 1, 86-120 Pruszcz.
14.Podjęcie 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.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
16.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
17.Wolne wnioski.
18.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)
Radni nie wnieśli żadnych interpelacji i zapytań.
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)
Wójt Gminy Pan Dariusz Wądołowski odpowiedział na interpelację radnego pana Krzysztofa
Dziudy w sprawie przetargu na budowę ul. Modrzewiowej w Pruszczu informując, że jesteśmy na
etapie zmian w budżecie (dzisiaj Rada Gminy będzie głosowała w tej sprawie). Zmiany te pozwolą
rozstrzygnąć przetarg, zapewniając realizację zadania. Następnie pan Wójt poinformował iż na ul.
Zamkniętej zostanie umieszczony znak „ślepa uliczka”, o który wnioskował sołtys Pruszcza pan
Marian Monasypow. Pan Wójt przekazał również informację iż 6 czerwca zostało wystosowane
pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu pismo z prośbą o realizacje wniosków
zgłoszonych m.in. na Sesji RG, a dotyczących:
1) oczyszczenia jezdni w miejscowościach Pruszcz, Serock, Gołuszyce i Parlin z
zalegającego piasku po zimowym utrzymaniu dróg;
2) usunięcia krzewów rosnących na poboczach dróg zasłaniających widoczność
zwłaszcza w obrębie skrzyżowań i wyjazdów z posesji w Pruszczu na ul.
Wyzwolenia i Witosa, a także przy drodze Bagniewko - Małociechowo;
3) ustawienia lustra drogowego w Małociechowie na skrzyżowaniu dróg, w pobliżu
starej szkoły;
4) udrożnienia odpływu wody w Pruszczu przy ul. Witosa w obrębie posesji Nr 6 gdzie
po opadach deszczu woda opadowa długo zalega na jezdni;
5) uzupełnienia ubytków w masie bitumicznej na jezdni w Zawadzie;
6) dostosowania oznakowania pionowego do oznakowania poziomego na trasie Pruszcz
- Łowin, w taki sposób, aby oznaczenia się nie wykluczały i nie wzbudzały
wątpliwości kierujących co do zachowania się na drodze;
7) wykonania oznakowania poziomego w obrębie skrzyżowania ulic Witosa i 3-Maja w
Pruszczu w celu uwidocznienia osi drogi;
8) ujęcia szerszego zakresu wykaszania poboczy, tzn. całych poboczy do granicy pasa
drogowego w celu usunięcia pozostałych chwastów;
9) wykonania chodnika od przejścia dla pieszych do wjazdu na parking sklepu
Biedronka w Pruszczu;

10) odtworzenia z kostki brukowej wjazdu dla osób niepełnosprawnych przy drugiej
bramie przy MOO i GOR.
Na pozostałe pytania odpowiedzi udzielane były na bieżąco na ostatniej sesji RG.
Ad 9
Przewodniczący poszczególnych Komisji RG przedstawili informacje dotyczące organizacji
spotkań w okresie między sesjami.
Pani Anna Dobaczewska poinformowała iż komisja finansowo-budżetowa nie spotkała się.
Pani Aneta Iglińska poinformowała iż komisja rolna spotkała się dwa razy. Tematem spotkań były
ustalenia odnośnie tegorocznych dożynek oraz szacowanie wysokości strat spowodowanych przez
suszę.
Pan Adam Wcisła poinformował iż komisja spotkała się raz. Tematem spotkania była ocena
uszkodzeń remizy strażackiej OSP Pruszcz, spowodowanych wyładowaniem atmosferycznym.
Pan Andrzej Grządka poinformował iż komisja nie spotkała się.
Ad 10
W zastępstwie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji pani Elżbieta Załęska
przedstawiła plan atrakcji na tegoroczne wakacje. Będą to między innymi Wakacyjna Akademia
Piłkarska, półkolonie letnie oraz konkurs Mundial 2018.
Pani Aleksandra Rosińska – Burek, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, przedstawiła plan
organizowanych spotkań oraz wycieczek. Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu w okresie
od lipca do sierpnia.
Pani Karolina Weber, pełnomocnik Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz ds. Przeciwdziałania Narkomanii przedstawiła plan wakacji z profilaktyką. Będą to m.in.
wycieczki autokarowe oraz piesze.

Ad 11)
Radna pani Aneta Iglińska poinformowała iż Dożynki Gminne odbędą się 26.08 tj. w ostatnią
niedzielę sierpnia. Wydarzenie rozpocznie uroczysta msza święta o godzinie 13:00, a sama impreza
będzie trwać do godziny 22:00. Starostami dożynek będą sołectwa Łowinek oraz Niewieścin. W
planie imprezy przewidziane są takie atrakcje jak przejazd sprzętu rolnego, gala Disco Polo i wiele
innych. Na rondzie tradycyjnie zostaną ustawione „baba” z „chłopem” a lokalne firmy będą mogły
zaprezentować się podczas wydarzenia.

Sołtys pani Dorota Polak zapytała dlaczego dożynki gminne odbędą się w niedzielę a nie jak to było
ustalane wraz z mieszkańcami, w sobotę.
Pani Aneta Iglińska odpowiedziała iż decyzją większości głosów podczas komisji radni ustalili, że
będzie to niedziela.

Ad 12)
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruszcz przedstawił radny pan Piotr
Radecki. 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 XLVIII/393/18
w sprawie Statutu Gminy Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 5.

Ad 13)
Pani Anna Szafrańska, Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty, przedstawiła projekt uchwały
sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Łowinku, z siedzibą w Łowinku, ul. Szkolna 1, 86120 Pruszcz. Poinformowała iż wybór patrona szkoły nastąpił w sposób demokratyczny. Decyzją
większości głosów na patrona wybrano Janusza Korczaka. Przewodniczący obrad odczytał projekt
uchwały i podał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia
Szkole Podstawowej w Łowinku, z siedzibą w Łowinku, ul. Szkolna 1, 86-120 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 XLVIII/394/18
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Łowinku, z siedzibą w Łowinku, ul.
Szkolna 1, 86-120 Pruszcz.
Treść uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 7.

Ad 14)
Pani Barbara Buchholz, kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska, omówiła projekt
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. Poinformowała zgromadzonych iż projekt uchwały jest zgodny z Ustawą Prawo Wodne.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i podał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
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. 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 XLVIII/395/18
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 8 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 9.

Ad 15)
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 przedstawiła pani Maria
Maroszek, Skarbnik Gminy. Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący obrad
odczytał projekt uchwały i podał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2018. 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 XLVIII/396/18
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
Treść uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 11.

Ad 16)
Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli został omówiony szczegółowo
na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały przedstawionego przez panią
Annę Szafrańską radni nie zadali żadnych pytań. Głos zabrał radny pan Maciej Różycki, dziękując
za uwzględnienie postulatów aby to Rada Gminy podejmowała ostateczną decyzję w sprawie
wynagradzania nauczycieli. Wójt Gminy zaznaczył, że w stosunku do projektu omówionego na
komisji nic w tej kwestii się nie zmieniło. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i podał
ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
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 XLVIII/397/18
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Treść uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 13.

Ad 17)
Sołtys pani Dorota Polak wnioskowała o przeprowadzenie stanu technicznego hydrantów.
Pan Tadeusz Piaskowski zwrócił uwagę na powtarzający się problem z kontenerami do zbierania
odzieży. Ciągle są przepełnione a leżące obok worki z ubraniami są mokną i są roznoszone przez
psy.
Sołtys pani Justyna Redzimska zgłosiła problem z kablami telefonicznymi w Gołuszycach.
Przewody wiszą bardzo nisko, niedługo rozpoczną się żniwa i maszyny rolnicze nie będą mogły
wjechać na pola.
Sołtys pan Jan Pipowski zapytał czy w związku z suszą będą możliwe umorzenia dla rolników.
Wójt pan Dariusz Wądołowski poinformował iż do szacowania szkód została powołana komisja.
Decyzję podejmie Rada Gminy analizując budżet Gminy.
Radna pani Renata Osojca zapytała co z rewitalizacją w Topolnie. Obecny stan jest opłakany, po
zmianie dachu pojawi się grzyb.

Sołtys pani Elżbieta Jurkiewicz ogłosiła zaproszenie na festyn, który odbędzie się 30.06 w sobotę
od godziny 14:30. Podczas imprezy nastąpi wręczenie sztandaru dla OSP Serock z okazji 130.
Rocznicy powstania jednostki.
Prezes Spółki Komunalnej „Błysk”, pan Marek Stec zapytał kto składał zażalenia na niedziałające
hydranty. Była przeprowadzona kontrola, podczas której wykryto jeden niesprawny hydrant przy
boisku.
Radny pan Andrzej Dembek poinformował iż podczas niedawnej akcji pożarniczej w Cieleszynie
strażacy znaleźli tylko jeden sprawny hydrant. Cztery hydranty były bez kłów a co za tym idzie
bezużyteczne.
Radny pan Maciej Rózycki zapytał co w związku z przyznaną promesą na skwer w Serocku. Kiedy
pojawi się ogłoszenie o przetargu.
Radny wniósł o zabezpieczenie środków na wybudowanie melioracji przy ul. Kolejowej w Serocku.
W przypadku opadów woda zalewa pobliskich mieszkańców. Radny odczytał wniosek, który
przekazał na ręce Wójta Gminy.
Wójt pan Dariusz Wądołowski poinformował iż w związku z promesą zostanie podpisana umowa,
po której zostanie ogłoszony przetarg na budowę skweru. Kontynuując dodał, że wybudowaniem
melioracji zajmują się zgodnie z prawem właściciele nieruchomości. To nie jest zadanie gminy.
Pan Tomasz Stachowicz zapytał o pas zieleni na drodze Pruszcz - Łowin. Czy jest możliwość
uporządkowania tego terenu aby wyglądał schludnie ponieważ nie wszędzie tak jest. Część
mieszkańców dba o to a inni nie.
Pan Wójt odpowiedział, że nie ma na to środków w budżecie. Na takie potrzeby był przekazany
fundusz sołecki do dyspozycji mieszkańców, aby zadbali również o estetykę sołectw.
Natomiast droga Pruszcz- Łowin jest w zarządzie powiatu.

Ad 18)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XIL Sesję Rady
Gminy.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Gminy

Paulina Bondara

Przemysław Sznajdrowski

