Protokół Nr XXV/2016 z Sesji Rady Gminy w Pruszczu z dnia 13 lipca 2016 roku.
Ad 1)
Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Pan Przemysław Sznajdrowski o godz. 9:30 w sali posiedzeń
Urzędu Gminy w Pruszczu otworzył XXV Sesję Rady Gminy, witając radnych oraz pracowników
UG.
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 86 %, 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,
Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska – Barbara Buchholz,
Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych –Teresa Krauze.
Lista obecności stanowią załącznik nr 2 do protokołu.
Ad 3)
Przewodniczący obrad stwierdził, że Radni otrzymali proponowany porządek obrad wraz
z materiałami informacyjnymi w brzmieniu:
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XXV 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 nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 31/10 w
miejscowości Pruszcz;
11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki
27/15 w miejscowości Pruszcz;
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Łaszewo;
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania pomocy
de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości;
14. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016;
15. Wolne wnioski i informacje;
16. 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.
W nawiązaniu do konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieścinie Radny
Maciej Różycki zapytał o wynik konkursu. W odpowiedzi Pan Dariusz Wądołowski poinformował,
że kandydat nie uzyskał wymaganej liczby punktów pozwalającej na objęcie stanowiska dyrektora.

Konkurs został nierozstrzygnięty, a decyzja w sprawie obsady stanowiska należy do kompetencji
Wójta Gminy. Kontynuując Radny Maciej Różycki zapytał, czy w związku z powyższym Wójt
rozważa zatrudnienie tego kandydata czy może innej osoby? Pan Wójt przekazał, że zastanawia się
nad obsadzeniem stanowiska kimś innym.
Ad 8)
Realizacja wniosków z ostatniej Sesji RG:
1. Radna Iwona Manys zapytała dlaczego mieszkańcy nie mogli i nie mogą skorzystać z
darmowego demontażu pokrycia dachowego (azbest) w miesiącach maj i październik? W
odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu ustala zasady udzielania pomocy finansowej. Cała procedura
uzyskania dofinansowania począwszy od złożenia wniosku, przez otrzymanie promesy,
podpisanie umowy i realizację zadania, a skończywszy na rozliczeniu umowy sprawia, że
najwcześniejszym terminem umożliwiającym dopełnienie wszelkich formalności w związku
z projektem utylizacji azbestu był czerwiec. Ponadto nie da się wydłużyć realizacji zadania
przez właścicieli nieruchomości na okres dłuższy niż do 30.09.2016 r. z uwagi na zasady
wskazane przez Fundusz. Do 31.10.2016 r. WFOŚiGW jest zobligowany do przekazania
gminie dotacji z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”.
2. Odpowiadając na pytanie Radnego Adama Wcisły w sprawie odpłatności za składowanie
azbestu Pan Wójt przekazał, że właściciele nieruchomości biorący udział w Projekcie
utylizacji azbestu nic nie płacą, natomiast działając we własnym zakresie koszt wynosi 370
zł brutto za tonę.
Zebrani podjęli dyskusję w sprawie utylizacji azbestu i oferty firmy Eco-Pol w Pruszczu. Pani
Kierownik Barbara Buchholz przekazała, że nieprawdą jest, że firma Eco-Pol nie ma dostępu do
bazy o inwentaryzacji eternitu. Po czym poinformowała, że z chwilą podpisania umowy ustalony
zostanie dogodny termin rozbioru pokrycia dachowego. Firma Eco - Pol będzie musiała się
dostosować do wymagań wnioskodawcy względem terminu odbioru eternitu.
3. Wójt Gminy poinformował o odpowiedzi jaka przyszła z PKP w sprawie nastawni w
Pruszczu. Otóż to PKP zobligowało się do jej remontu, natomiast tzw. przybudówka
zostanie rozebrana.

Ad 9)
Przewodniczący poszczególnych Komisji RG przedstawili informacje dotyczące organizacji
spotkań w okresie między sesjami. Na prośbę zebranych Radna Anna Dobaczewska przekazała
informacje w sprawie finansowania działalności organizacji pozarządowych oraz zmian w
programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Protokoły wraz z załącznikami znajdują
się do wglądu w teczkach przedmiotowych Komisji RG w sekretariacie tut. Urzędu.
Ad 10)
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 31/10 w miejscowości
Pruszcz został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona
szczegółowo w dniu 13.07.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu
uchwały omówionego przez Panią Kierownik Barbarę Buchholz radni nie wznieśli żadnych uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 31/10 w miejscowości Pruszcz. 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 XXV/190/16
w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 31/10 w miejscowości Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 4.
Ad 11)
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 27/15 w
miejscowości Pruszcz został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały
została omówiona szczegółowo w dniu 13.07.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady
Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Kierownik Barbarę Buchholz radni nie
wznieśli żadnych uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod
głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
oznaczonej nr działki 27/15 w miejscowości Pruszcz. 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 XXV/191/16
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 27/15 w miejscowości
Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 6.
Ad 12)
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Łaszewo został
przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w
dniu 13.07.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały
omówionego przez Panią Kierownik Barbarę Buchholz radni nie wznieśli żadnych uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Łaszewo. 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 XXV/192/16
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Łaszewo
Treść uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 8.
Ad 13)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de
minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości został przekazany
radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu
13.07.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego
przez Wójta Gminy Pana Dariusza Wądołowskiego radni nie wznieśli żadnych uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla
przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości. 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 XXV/193/16
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla
przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości
Treść uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 10.
Ad 14)
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 został omówiony szczegółowo w
dniu 13.07.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały
omówionego przez Panią Skarbnik Marię Maroszek radni nie wznieśli żadnych uwag.
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 13 radnych, głosowało 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych wobec
powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXV/194/16
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Treść uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 12.
Ad 15)
Radny Maciej Różycki zwrócił się z prośbą o dostosowanie treści Statutu Gminy
w Rozdziale V „Tryb pracy Rady i jej Komisji” do obowiązujących przepisów. Zdaniem Radnego
nieprawidłowy jest zapis dot. sesji nadzwyczajnych, a dzisiejsza sesja zwołana została bez
zachowania 7-dniowego terminu od złożenia wniosku przez Wójta Gminy. Przewodniczący Rady
Gminy zapewnił, że Komisja Statutowa dokona analizy wątpliwej treści w Statucie, a Sesja
zwołana została zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ad 16)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXV Sesję
Rady Gminy.
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