Protokół Nr XXIX/2016 z Sesji Rady Gminy w Pruszczu z dnia 25 listopada 2016 roku.
Ad 1)
Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Pan Przemysław Sznajdrowski o godz. 12:00 w sali
konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu otworzył XXIX Sesję Rady Gminy,
witając radnych, sołtysów, pracowników UG 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 Gminy – Dariusz Wądołowski,
Sekretarz – Hanna Baśniak,
Skarbnik –Maria Maroszek,
Dyrektor Zespołu ds. Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminnych –
Anna Szafrańska,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wz. Magdalena Jaworska,
Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych – Teresa Krauze,
Kierownik Biura Ochrony Środowiska – Magdalena Jabłońska,
Inspektor ds. zarządzania drogami i terenami zielonymi – Ksenia Radosz,
Inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych – Alina Malanowska,
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Aleksandra Rosińska – Burek,
Prezes Spółki Komunalnej „Błysk” Sp. z o.o. - 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 XXIX Sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Interpelacje i zapytania radnych;
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady
Gminy;
8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między
sesjami;
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa w sołectwie Topolno;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka rady soleckiej sołectwa Topolno;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członka rady sołeckiej w sołectwie
Topolno;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Mirowice;
14. Uchwalenie na rok 2016 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wraz z
podmiotami o których mowa w m.in. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie:
1) sprawozdanie z konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
2) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu ds. Obsługi EkonomicznoAdministracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminnych w Pruszczu oraz uchwalenia statutu jednostki;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017;
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w
roku 2017 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na
których zaprzestano produkcji;
19. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku;
20. Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłaty targowej w 2017r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w

2017r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Łowin, Nieciszewo, Łowinek,
Brzeźno, Mirowice, Gołuszyce, Łaszewo, Pruszcz do kategorii dróg gminnych;
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gruntów stanowiących własność
gminy;
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016;
25. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu przez część działki
nr 28/3 w Pruszczu;
26. Wolne głosy i zapytania;
27. Zakończenie.

Wójt Gminy Pan Dariusz Wądołowski wnioskował o poszerzenie porządku obrad o punkt dot.
podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej sołectwa Mirowice, czego
konsekwencją będzie wprowadzenie poprawki do treści punktu 13 proponowanego porządku obrad.
Przewodniczący obrad poddał wniosek pod głosowanie. Radni jednogłośnie przyjęli wprowadzenie
zaproponowanych poprawek, czego wynikiem było ustalenie następującego porządku obrad:

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Interpelacje i zapytania radnych;
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady
Gminy;
8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między
sesjami;
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa w sołectwie Topolno;
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej sołectwa
Topolno;

12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członka rady sołeckiej w sołectwie
Topolno;
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa w sołectwie Mirowice;
14. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka rady soleckiej sołectwa Mirowice;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członka rady sołeckiej w sołectwie
Mirowice;
16. Uchwalenie na rok 2016 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wraz z
podmiotami o których mowa w m.in. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie:
1) sprawozdanie z konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
2) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu ds. Obsługi EkonomicznoAdministracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminnych w Pruszczu oraz uchwalenia statutu jednostki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017;
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w
roku 2017 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na
których zaprzestano produkcji;
21. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku;
22. Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłaty targowej w 2017r.;
23. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w
2017r.;
24. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Łowin, Nieciszewo, Łowinek,
Brzeźno, Mirowice, Gołuszyce, Łaszewo, Pruszcz do kategorii dróg gminnych;
25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gruntów stanowiących własność
gminy;
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016;
27. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu przez część działki

nr 28/3 w Pruszczu;
28. Wolne głosy i zapytania;
29. 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)
Przemysław Sznajdrowski – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił działania podejmowane
w okresie między sesjami.
Ad 7)
Dariusz Wądołowski - Wójt Gminy zapoznał zebranych z działaniami podejmowanymi w okresie
między sesjami.
Ad 8)
Odpowiedzi na zgłaszane wnioski udzielane były na bieżąco na ostatniej Sesji RG. W nawiązaniu
do sygnalizowanych potrzeb względem tłucznia Pan Wójt oddał głos Pani Inspektor Kseni Radosz,
która odczytała listę sołectw, które zgłosiły zapotrzebowanie w tym temacie i otrzymają dodatkowe
transporty tłucznia na swoje drogi.
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)
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa w sołectwie Topolno został
przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w
dniu 22.11.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały
omówionego przez Panią Sekretarz Hannę Baśniak radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący obrad
odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa w sołectwie Topolno. 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 XXIX/226/16
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa w sołectwie Topolno

Treść uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 5.
Ad 11)
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka rady soleckiej sołectwa
Topolno został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona
szczegółowo w dniu 22.11.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu
uchwały omówionego przez Panią Sekretarz Hannę Baśniak radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej sołectwa Topolno. 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 XXIX/227/16
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej sołectwa Topolno

Treść uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 7.

Ad 12)

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członka rady sołeckiej w sołectwie
Topolno został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona
szczegółowo w dniu 22.11.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu
uchwały omówionego przez Panią Sekretarz Hannę Baśniak radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członka rady sołeckiej w sołectwie Topolno. W
wyniku głosowania jawnego na obecnych 13 radnych, głosowało 13 radnych, za przyjęciem
uchwały głosowało 12 radnych (Radny Maciej Różycki wstrzymał się od głosu) wobec powyższego
Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXIX/228/16
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członka rady sołeckiej w sołectwie Topolno

Treść uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 9.

Ad 13)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa w sołectwie Mirowice
omówiła Pani Sekretarz Hanna Baśniak. Do przedstawionych treści radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa w sołectwie Mirowice. 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 XXIX/229/16
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa w sołectwie Mirowice

Treść uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 11.

W związku ze złożoną rezygnacją ze stanowiska Sołtysa wsi Mirowice przez Pana Grzegorza
Hetmana Wójt Gminy Pan Dariusz Wądołowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem
Przemysławem Sznajdrowskim na ręce Pana Grzegorza Hetmana złożyli kwiaty oraz serdeczne

podziękowanie za trud i zaangażowanie włożone w powierzone obowiązki. Dzięki trosce
o mieszkańców, sumiennie wykonywanym zadaniom, jak i czuwaniu nad bieżącymi problemami
miejscowości, udało nam się wspólnie zrealizować wiele zadań i inwestycji, które przyczyniły się
do poprawy wizerunku Sołectwa Mirowice.

Ad 14)
Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej sołectwa Mirowice
omówiła Pani Sekretarz Hanna Baśniak. Do przedstawionych treści radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej sołectwa Mirowice. 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 XXIX/230/16
w sprawie wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej sołectwa Mirowice

Treść uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 13.

Ad 15)

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członka rady sołeckiej w sołectwie
Mirowice omówiła Pani Sekretarz Hanna Baśniak. Do przedstawionych treści radni nie wnieśli
uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy
podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członka rady sołeckiej w sołectwie
Mirowice. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 13 radnych, głosowało 13 radnych, za
przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych (Radny Maciej Różycki wstrzymał się od głosu) wobec
powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:

Uchwała XXIX/231/16
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członka rady sołeckiej w sołectwie Mirowice

Treść uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 15.

Ad 16)

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2017 r. oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego
Programu Współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2017 r. zostały przekazane radnym wraz z zaproszeniem na
sesję. Sprawozdanie i uchwała zostały omówiona szczegółowo w dniu 22.11.2016 r. na posiedzeniu
Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do sprawozdania i projektu uchwały omówionego przez Panią
Inspektor Alinę Malanowską radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt
uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego
Programu Współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2017 r.. 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 XXIX/232/16
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 r.

Treść uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 17.

Ad 17)

Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu ds. Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Szkół i Przedszkoli Gminnych w Pruszczu oraz uchwalenia statutu jednostki został przekazany
radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu
22.11.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego
przez Panią Dyrektor Annę Szafrańską pytanie o inne kluczowe zmiany (poza zmianą podstawy
prawnej) zadał Radny Maciej Różycki. W odpowiedzi Pani Dyrektor poinformowała, że jak już
wcześniej wspomniała rozszerzeniu ulegnie zakres kompetencji i zadań realizowanych przez ZEAS.
Radny Maciej Różycki zapytał czy nadzór nad dyrektorami szkół nadal pozostanie w kompetencji

Wójta? Pani Dyrektor przekazała, że jak najbardziej. Następnie Przewodniczący obrad odczytał
projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany
nazwy Zespołu ds. Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminnych w
Pruszczu oraz uchwalenia statutu jednostki. 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 XXIX/233/16
w sprawie zmiany nazwy Zespołu ds. Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i
Przedszkoli Gminnych w Pruszczu oraz uchwalenia statutu jednostki

Treść uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 19.

Ad 18)

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na rok 2017 został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść
uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 22.11.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej
Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Pana Prezesa Marka Steca radni nie wnieśli
uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy
podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na rok 2017. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 13 radnych,
głosowało 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych (Radny Józef Koszowski
głosował przeciw) wobec powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXIX/234/16
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na rok 2017

Treść uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 21.

Ad 19)

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty został przekazany radnym wraz z zaproszeniem
na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 22.11.2016 r. na posiedzeniu
Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Kierownik
Magdalenę Jabłońską z wnioskiem o uwzględnienie poprawki w projekcie uchwały wystąpił Radny
Maciej Różycki. Wspomniana poprawka dotyczyłaby wprowadzenia 10% ulgi dla rodzin
posiadających Kartę Dużej Rodziny, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów
komunalnych. Uzasadniając swój wniosek Radny przekazał, że opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi naliczana jest od osoby, nie od punktu poboru odpadów, w wyniku czego podwyżka
opłaty najbardziej dotknie rodziny wielodzietne. Co roku z budżetu gminy zostają przekazane
dodatkowe środki na Kartę Dużej Rodziny, jednak gmina nie posiada żadnej oferty dla rodzin
wielodzietnych. Stąd propozycja ujęcia ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Do wniosku ustosunkował się Wójt Gminy Pan Dariusz Wądołowski informując, że 10% ulga w
skali roku wyniesie gminę ok. 12 tys. zł. Dotychczasowa polityka w kwestii ulg polegała na
indywidualnym podejściu do sytuacji osoby składającej wniosek o umorzenie czy ulgę. To może
być osoba starsza, samotna, rodzina posiadająca jedno, dwoje lub więcej dzieci. Każdy wniosek
rozpatrywany jest indywidualnie. Nie można zakładać, że wszystkie rodziny posiadające Kartę
Dużej Rodziny są w trudnej sytuacji finansowej. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi są naprawdę minimalne i w porównaniu z ościennymi gminami wypadamy bardzo
dobrze. Następnie swoje zdania nt sytuacji materialnej osób starszych, samotnych oraz rodzin
wielodzietnych podlegających pod program 500+ wymienili Pan Tadeusz Piaskowski oraz Radny
Maciej Różycki. Żywą dyskusję przerwał Radny Józef Koszowski, który odstępując od złożonego
przez Radnego Macieja Różyckiego wniosku odniósł się do kosztów związanych z odbiorem i
utylizacją odpadów zielonych. Zdaniem Radnego każdy właściciel nieruchomości powinien założyć
kompostownik, dzięki czemu gmina zaoszczędziłaby 27 tys. zł rocznie. Ustosunkowując się do
wypowiedzi Radnego Pan Wójt przekazał, że to jedynie życzenia, nie możemy nikogo zmusić do
założenia kompostownika. Do wypowiedzi Pana Wójta przychylił się Prezes Spółki Komunalnej
„Błysk” Pan Marek Stec informując, że obowiązek odbioru odpadów zielonych jest odgórny,
nakazuje to ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Radny Józef Koszowski zapytał
czy odpady zielone mogą być składowane w GPSZOK w Małociechowie? W odpowiedzi Pan
Marek Stec przekazał, że nie. Zrobienie kompostownika w GPSZOK wymagałoby zakupu wielu
kosztownych urządzeń, na które w tym momencie Spółka nie posiada środków. Uzupełniając
powyższe Pan Wójt przekazał, że podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w przypadku selektywnej zbiórki odpadów na 10,50 zł, a w przypadku samych
odpadów zmieszanych na 20 zł, łączy się bezpośrednio z dodatkowymi wywozami odpadów
zielonych, oraz regularnym wywozem odpadów segregowanych i zmieszanych – bez przerw

świątecznych. Podniesienie stawek było konieczne z uwagi na wzrost kosztów odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych. Zejście z zaproponowanych stawek jest niemożliwe,
tym bardziej, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć co w 2017 r. wydarzy się w Sulnówku. Idea
przyświecająca Radnemu Maciejowi Różyckiemu jest słuszna, jednak powinniśmy pomyśleć o
wszystkich mieszkańcach gminy Pruszcz. Wniosek o umorzenie zaległości może złożyć każdy,
kogo sytuacja finansowa jest trudna. Oczywiście taki wniosek należy dobrze umotywować, jednak
sądzę, że to sprawiedliwe rozwiązanie. W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Wójta, Radny Maciej
Różycki przekazał, że gmina powinna ograniczyć biurokrację, a nie ją rozbudowywać
dodatkowymi wnioskami. Podwyżka opłaty dotknie najbardziej rodziny wielodzietne. Nie
powinniśmy generować Wójtowi dodatkowej pracy, zapobiegajmy ubóstwu, a nie leczmy je. W
odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że nie chciałby otrzymywać 10% ulgi na swoją, wielodzietną
rodzinę kosztem innych, potrzebujących mieszkańców gminy. Zdecydowanie wolałbym
rozpatrywać te sprawy indywidualnie, tak jak dotychczas. Następnie zebrani podjęli dyskusję nt
rozbieżności w przedstawionej analizie kosztów realizacji zadania przygotowanej przez
niezależnego eksperta oraz Spółkę, przeprowadzenia weryfikacji osób, które stać na opłacenie
podwyższonej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zasadności złożonego przez
Radnego Macieja Różyckiego wniosku. Zanim Przewodniczący Rady Gminy poddał zgłoszony
wniosek pod głosowanie, Pan Wójt przekazał, że uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty zawiera
dokładną stawkę, która obowiązuje każdego mieszkańca gminy. Nie ma możliwości, żeby ktoś
kogo na to stać, zapłacił więcej. Stawka jest równa dla wszystkich.
Salę obrad opuścił Radny Andrzej Dembek.
Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie złożony przez Radnego Macieja
Różyckiego wniosek wprowadzający 10% zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny. W wyniku głosowania jawnego na
obecnych 12 radnych, głosowało 12 radnych, za przyjęciem poprawki do uchwały głosowało 2
radnych (P. Maciej Różycki i P. Józef Koszowski) przeciw 8 radnych (P. Andrzej Grządka, P. Tomasz
Jankowski, P. Adam Wcisła, P. Artur Nowak, P. Przemysław Sznajdrowski, P. Piotr Radecki, P.
Wojciech Zieliński, P. Anna Dobaczewska) 2 radnych wstrzymało się od głosu (P. Arkadiusz
Łyczywek, P. Renata Osojca). Wobec powyższego wniosek został odrzucony.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 12 radnych,
głosowało 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych (P. Andrzej Grządka, P. Tomasz
Jankowski, P. Adam Wcisła, P. Artur Nowak, P. Przemysław Sznajdrowski, P. Piotr Radecki, P.

Wojciech Zieliński, P. Anna Dobaczewska) przeciw 2 radnych (P. Maciej Różycki i P. Józef
Koszowski) 2 radnych wstrzymało się od głosu (P. Arkadiusz Łyczywek, P. Renata Osojca) wobec
powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXIX/235/16
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty

Treść uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 23.
Ad 20)
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku
2017 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których
zaprzestano produkcji został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały
została omówiona szczegółowo w dniu 22.11.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady
Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Skarbnik Marię Maroszek radni nie wnieśli
uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy
podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku
2017 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których
zaprzestano produkcji. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 12 radnych, głosowało 12
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych (P. Arkadiusz Łyczywek, P. Tomasz
Jankowski, P. Adam Wcisła, P. Artur Nowak, P. Przemysław Sznajdrowski, P. Piotr Radecki, P.
Wojciech Zieliński, P. Anna Dobaczewska) przeciw 2 radnych (P. Maciej Różycki, P. Józef
Koszowski) 2 radnych wstrzymało się od głosu (P. Andrzej Grządka, P. Renata Osojca) wobec
powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXIX/236/16
w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2017 na
obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których
zaprzestano produkcji

Treść uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 25.

Ad 21)
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku został przekazany
radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu
22.11.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego
przez Panią Skarbnik Marię Maroszek oraz Pana Wójta Dariusza Wądołowskiego radni nie wnieśli
uwag. Pan Wójt podkreślił, iż proponowane stawki podatku zasadniczo nie różnią się w stosunku do
roku bieżącego, a niektóre wręcz są niższe. W przyszłym roku podnosimy opłatę za wodę i śmieci,
myślę że to i tak znaczne obciążenie dla mieszkańców naszej gminy. Przewodniczący obrad
odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie
stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 12
radnych, głosowało 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych wobec powyższego
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXIX/237/16
w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku
Treść uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 27.

Ad 22)
Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej w 2017 r. został przekazany radnym wraz z
zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 22.11.2016 r. na
posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią
Skarbnik Marię Maroszek radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej w
2017 r. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 12 radnych, głosowało 12 radnych, za
przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych wobec powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła
uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXIX/238/16
w sprawie stawek opłaty targowej w 2017r.
Treść uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 29.

Ad 23)

Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017r.
został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona
szczegółowo w dniu 22.11.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu
uchwały omówionego przez Panią Inspektor Ksenię Radosz radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017r. W
wyniku głosowania jawnego na obecnych 12 radnych, głosowało 12 radnych, za przyjęciem
uchwały głosowało 12 radnych wobec powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę
nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXIX/239/16
w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017r.
Treść uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 31.

Ad 24)
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Łowin, Nieciszewo, Łowinek, Brzeźno,
Mirowice, Gołuszyce, Łaszewo, Pruszcz do kategorii dróg gminnych został przekazany radnym
wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 22.11.2016 r.
na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią
Inspektor Ksenię Radosz pytanie zadał Radny Maciej Różycki, czy ta zmiana dot. wyłącznie firm
wiatrakowych czy może inne firmy również występują do gminy z wnioskiem o wyrażenie zgody
na zajęcie pasa drogowego? W odpowiedzi Pani Inspektor Ksenia Radosz poinformował, że opłatę
wnosi się w związku z prowadzeniem robót w pasie drogowym, umieszczeniem urządzeń
infrastruktury technicznej, umieszczeniem w pasie drogowym obiektów, na inne cele niż
zarządzanie drogami i ruchem drogowym. Wysokość stawki określona została uchwałą RG. Takie
wnioski otrzymywane są np. od firm telekomunikacyjnych jak i energetycznych. Przewodniczący
obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w
sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Łowin, Nieciszewo, Łowinek, Brzeźno, Mirowice,
Gołuszyce, Łaszewo, Pruszcz do kategorii dróg gminnych. W wyniku głosowania jawnego na
obecnych 12 radnych, głosowało 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych wobec
powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXIX/240/16

w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Łowin, Nieciszewo, Łowinek, Brzeźno, Mirowice,
Gołuszyce, Łaszewo, Pruszcz do kategorii dróg gminnych
Treść uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 33.

Ad 25)
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gruntów stanowiących własność gminy
został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona
szczegółowo w dniu 22.11.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu
uchwały omówionego przez Panią Inspektor Ksenię Radosz z wnioskiem o uwzględnienie
poprawki w projekcie uchwały dot. zwiększenia minimalnego czynszu dzierżawnego na rok 2017
za korzystanie z gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych na cele handlowousługowe z 12,02 zł na 13 zł + obowiązujący VAT za 1 m² rocznie wystąpił Radny Maciej Różycki.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał o środki jakie z tego tytułu mogą wpłynąć do budżetu gminy
na przyszły rok? W odpowiedzi Pani Inspektor Ksenia Radosz przekazała, że jest to kwota ok. 350
zł w skali roku. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie złożony przez Radnego Macieja
Różyckiego wniosek o uwzględnienie poprawki w projekcie uchwały dot. zwiększenia
minimalnego czynszu dzierżawnego na rok 2017 za korzystanie z gruntów stanowiących własność
gminy przeznaczonych na cele handlowo-usługowe z 12,02 zł na 13 zł + obowiązujący VAT za 1 m²
rocznie. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 12 radnych, głosowało 12 radnych, za
przyjęciem poprawki do uchwały głosowało 2 radnych (P. Maciej Różycki i P. Tomasz Jankowski)
przeciw 10 radnych (P. Arkadiusz Łyczywek, P. Andrzej Grządka, P. Józef Koszowski, P. Adam
Wcisła, P. Artur Nowak, P. Przemysław Sznajdrowski, P. Piotr Radecki, P. Wojciech Zieliński, P.
Renata Osojca, P. Anna Dobaczewska). Wobec powyższego wniosek został odrzucony.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gruntów stanowiących własność gminy. W
wyniku głosowania jawnego na obecnych 12 radnych, głosowało 12 radnych, za przyjęciem
uchwały głosowało 11 radnych (Radny Maciej Różycki głosował przeciw) wobec powyższego
Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXIX/241/16
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gruntów stanowiących własność gminy
Treść uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 35.

Ad 26)
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 został omówiony szczegółowo w
dniu 22.11.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Pani Skarbnik Maria Maroszek
przekazała, że do projektu uchwały wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa windy w
Urzędzie Gminy”- w związku z powyższym zmianie uległ załącznik Nr 4 oraz uzasadnienie. Środki
na to zadanie zostały przeniesione z zakończonego już zadania – budowa drogi w Topolnie.
Niestety z przyczyn niezależnych ode mnie - brak prądu oraz dostępu do Internetu – zmiana nie
została naniesiona na omówiony projekt uchwały. Zebrani wymienili kilka pytań dot. windy, po
czym Radna Renata Osojca przekazała, że do tej pory w Topolnie nie ma chodnika do przystanku
autobusowego. Z kolei Radny Maciej Różycki przypomniał o parkingu w Serocku, który również
ma zostać wykonany. Pan Wójt przekazał, że pamięta o parkingu w Serocku, ale stara się
rozdysponować budżet równomiernie i w miarę posiadanych środków. Obecne prace remontowe
przy Urzędzie Gminy spowodują znaczne oszczędności przy budowie windy, która jest bardzo
potrzebna dla osób starszych i niepełnosprawnych. Wobec braku pytań Przewodniczący obrad
odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie
zmian w budżecie gminy na rok 2016. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 12 radnych,
głosowało 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych (Radny Maciej Różycki
wstrzymał się od głosu) wobec powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając jej numer i
nazwę:
Uchwała XXIX/242/16
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Treść uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 37.

Ad 27)
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu przez część działki nr
28/3 w Pruszczu został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została
omówiona szczegółowo w dniu 22.11.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do
projektu uchwały omówionego przez Panią Inspektor Ksenię Radosz radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu przez część działki nr 28/3 w
Pruszczu. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 12 radnych, głosowało 12 radnych, za

przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych wobec powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła
uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXIX/243/16
w sprawie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu przez część działki nr 28/3
w Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 39.

Ad 28)
Jako pierwszy głos zabrał Pan Tadeusz Piaskowski, który ponownie podjął temat rozkładu jazdy
PKP. Tym razem mieszkaniec zwrócił uwagę na faktyczne zmiany jakie zostały dokonane w
rozkładzie jazdy, jak również na pociąg Laskowice Pomorskie – Bydgoszcz Główna, który
odjeżdżał z Pruszcza o godz. 20:35 i został nam zabrany przez Marszałka. Mieszkaniec złożył
wniosek o podjęcie działań w celu przywróceniu połączenia, a w tym celu wystosowania
odpowiednich pism do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pana Piotra
Całbeckiego, Prezesa Spółki PKP Pana Krzysztofa Mamińskiego oraz do właściwego Ministra.
W odpowiedzi Pan Wójt przekazał, że skierujemy pismo do odpowiednich osób.
Następnie Sołtys Sołectwa Grabówko Pan Marian Fifielski w nawiązaniu do słów Pana
Wójta względem równomiernie rozdysponowanych środków względem sołectw przekazał, że
Grabówko od dawna czeka na te środki. Mieszkańcy nie mają świetlicy, dróg, chodników ani
oświetlenia ulicznego. W odpowiedzi Pan Wójt Dariusz Wądołowski przekazał,że drogi budowane
są zgodnie z planem budowy dróg i do 2020 r. plan nie przewiduje budowy dróg w Grabówku.
Niemniej jednak Grabówko otrzymało dodatkowe transporty kruszywa z gminy, o których
mówiono na wrześniowym zebraniu wiejskim. Zgodnie z przekazanymi informacjami przez Panią
Inspektor Ksenię Radosz, nie zgłaszaliście zapotrzebowania na kruszywo w grudniu.
Głos zabrała Pani Elżbieta Jurkiewicz informując, że jest możliwość bezpłatnego
pozyskania kruszywa w Serocku, jednak gmina nie posiada kruszarki. Szkoda, dla gminy byłby to
ogromny datek. Będąc przy głosie Pani Sołtys podjęła temat suchych konarów drzew, które
stwarzają ogromne niebezpieczeństwo na ul. Kolejowej w Serocku oraz tragedii do jakiej doszło na
przystanku, gdzie bezdomny zamarzł na śmierć. Niedługo dojdzie do kolejnej tragedii z udziałem
bezdomnych. Jeden z mieszkańców pali papierosy, sypia w różnych miejscach, a w sołectwie są
punkty z butlami gazowymi, co jest bardzo niepokojące. Głos w sprawie zabrała Pani Kierownik
GOPS Magdalena Jaworska informując, że jeden mężczyzna został umieszczony w schronisku dla

bezdomnych. Zainteresowani wymienili się swoimi spostrzeżeniami oraz faktami względem
pojawiającego się problemu z bezdomnymi. Podsumowując powyższe głos zabrał Pan Wójt
informując, że to przykre, ale niektórzy ludzie nie chcą dać sobie pomóc, a nam nie wolno łamać
prawa.
Kolejno Pani Sołtys Brzeźna Krystyna Ruszkowska poruszyła temat dojazdu do szosy na
Koronowo. W Brzeźnie ma być zrobiona droga na Serock lub na Łowinek, mieszkańcy nie mogą
się wydostać na asfaltową drogę w kierunku Koronowa. W odpowiedzi Pan Wójt przekazał, że
jeżeli mieszkańcy nie mogą się wydostać, to należy zwrócić się o tłuczeń. Obecnie nie jesteśmy w
stanie powiedzieć, która z dróg zostanie wykonana, to w ogromnej mierze będzie zależało od zmian
w systemie oświaty. Radny Maciej Różycki podkreślił, że droga Brzeźno – Serock jest trochę jak
droga bezpańska, dodatkowa partia tłucznia z pewnością byłaby wskazana. Głos zabrała Pani
Inspektor Ksenia Radosz informując, że kruszywo na tę drogę było kierowane we wrześniu. To co
obecnie znajduje się na drodze to nie ubytki, opady deszczu powodują wybijanie się tłucznia. Na
zakończenie głos zabrał Radny Arkadiusz Łyczywek informując, że wspomniana droga jest bardzo
szeroka i utrzymanie jej jest bardzo trudne. Do Sołtysów skierował prośbę, aby nie ulegali
mieszkańcom w kwestii dróg, jeżeli ma padać to nie ma innej możliwości jak tylko przeczekać i
dopiero później podjąć odpowiednie działania mające poprawić strukturę drogi.
Ad 29)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXIX Sesję
Rady Gminy.
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