Protokół Nr XXVI/2016 z Sesji Rady Gminy w Pruszczu z dnia 26 sierpnia 2016 roku.
Ad 1)
Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Pan Przemysław Sznajdrowski o godz. 13:10 w sali
posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu otworzył XXVI 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
14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób, stanowi 93 %, 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,
Kierownik Posterunku Policji w Pruszczu – Dariusz Bentlejewski,
Komendant Gminny OSP – Grzegorz Pączek,
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 XXVI 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. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy (informacja Kierownika
Posterunku Policji);
11. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w sprawie oceny stanu
bezpieczeństwa p- pożarowego;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Parlin;
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 38/3 w miejscowości
Pruszcz;
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 16/44
w miejscowości Pruszcz;
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej w 2016r. dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Serocku z przeznaczeniem na renowację zabytkowej pompy strażackiej umiejscowionej
w Serocku;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXX/169/2012 Rady Gminy
Pruszcz z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;
17. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Pruszcz;
18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych do Spółki Komunalnej „Błysk”
w Pruszczu na podwyższenie kapitału zakładowego;
19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu;
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021;
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016;
22. Wolne wnioski i informacje;
23. 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. W nawiązaniu do ostatnio
poruszonego tematu demontażu pokrycia dachowego przez Radną Iwonę Manys, zapytanie wniósł
Radny Adam Wcisła pytając jak wygląda sprawa umowy gwarantującej utylizację azbestu
mieszkańcom gminy za przysłowiową złotówkę? Odpowiedzi udzielił Wójt Pan Dariusz
Wądołowski informując, że 18 sierpnia został podpisany aneks do umowy, w którym firma Eco-Pol
zobowiązała się do utylizacji wyrobów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości
położonych w miejscowościach Małociechowo oraz Luszkówko w cenie 1 zł + VAT za 1 tonę tych
odpadów. W przypadku pozostałych mieszkańców Gminy Pruszcz, opłata 1 zł + VAT dotyczy
sytuacji, w której z powodu nieudzielenia gminie dofinansowania przez WFOŚiGW w Toruniu lub
inne instytucje państwowe w zakresie utylizacji wyrobów zawierających azbest, mieszkańcy we
własnym zakresie dokonają usunięcia szkodliwego pokrycia dachowego. Mieszkańcy, którzy na
własną rękę będą realizować w/w zadanie (mimo przystąpienia przez gminę do programu utylizacji
azbestu w danym roku) zobowiązani są do poniesienia kosztów utylizacji azbestu zgodnie
z obowiązującym cennikiem firmy. Niemniej jednak do 31.12.2016 r. będzie to koszt 1 zł + VAT za
1 tonę tych odpadów. Do kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest nie wlicza się kosztów
transportu,

z

wyjątkiem

nieruchomości

położonych

w

miejscowościach

Małociechowo

i Luszkówko, dla których zastrzega się bezpłatny transport przez firmę zdemontowanych wyrobów
zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych w Małociechowie.
Po dokonaniu wyjaśnień, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w protokół, który
Rada przyjęła jednogłośnie.
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. Radny Maciej Różycki zapytał o okoliczności zwołania Zarządu Międzygminnego
Ośrodka Opiekuńczego. W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że Zarząd uchwalił sprawozdanie
z wykonania budżetu, co stanowi ustawowy obowiązek. Przy okazji został poruszony temat

termomodernizacji budynku. Staramy się pozyskać środki z powiatu na termomodernizację MOO.
Ad 8)
Na poprzedniej Sesji RG nie zgłoszono żadnych pytań i interpelacji.
Niemniej jednak Wójt Gminy nawiązał do Komisji Wspólnej, która odbyła się 27.07.2016 r.
w sprawie budowy parku wiatrowego w gminie Pruszcz. Aby ukrócić wszelkie manipulacje
związane z wprowadzoną ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych do
mieszkańców gminy została wystosowana kurenda. Ponadto, zgodnie z ustaleniami poczynionymi
na Komisji Wspólnej do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wystosowano pismo z prośbą
o interpretację przepisów ustawy. W dzisiejszej korespondencji otrzymaliśmy odpowiedź, która
rozwiewa wszelkie wątpliwości związane z zabudową mieszkaniową w obrębie elektrowni
wiatrowych. Radni zostali zapoznani zarówno z pismem skierowanym do Ministerstwa
Infrastruktury i Budownictwa jak i opinią zwrotną przesłaną do tut. Urzędu.
Pismo przewodnie oraz odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa stanowi załącznik
Nr 4 i 5 do n/protokołu.
Następnie Pan Wójt poinformował, że trwają rozmowy nad zakupem trzech nowych kamer
monitorujących gminę.
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)
Ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Pruszcz przedstawił
Kierownik Posterunku Policji w Pruszczu Pan Dariusz Bentlejewski. Kierownik w swojej
wypowiedzi uwzględnił przede wszystkim charakterystykę rejonu oraz występujące na nim
zagrożenia. Szczegółowo skupił się na zdarzeniach w ruchu drogowym oraz działalności
prewencyjnej. Przedstawił analizę porównawczą zdarzeń drogowych, wypadków i wykroczeń jaka
miała miejsce w roku ubiegłym oraz bieżącym. Do przedstawionych treści odniósł się Radny Adam
Wcisła pytając o ilość policjantów pracujących na posterunku. W odpowiedzi Kierownik Pan
Dariusz Bentlejewski przekazał, że obecnie na posterunku pracuje 13 policjantów. Niemniej jednak
we wrześniu zostanie reaktywowany Posterunek Policji w Bukowcu, w związku z czym liczba
policjantów na Posterunku w Pruszczu zmniejszy się do 7 osób.

Pan Tadeusz Piaskowski zwrócił się z prośbą o zwiększenie patroli na odcinku pomiędzy ulicami
Witosa i 3 Maja, gdzie organizowane są wyścigi. Ustosunkowując się do prośby Kierownik
Posterunku przekazał, że policjanci patrolują teren trzech gmin. Niestety zwiększenie patroli może
okazać się fizycznie niemożliwe do zrealizowania, ale uwaga Pana Piaskowskiego jest jak
najbardziej zasadna.
Informacja stanowi załącznik Nr 6 do n/protokołu.

Ad 11)
Informację nt. Oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Pruszcz
przedstawił Komendant Gminny OSP Pan Grzegorz Pączek. Komendant w swojej wypowiedzi
uwzględnił podział na specjalizacje sześciu jednostek straży pożarnych znajdujących się na terenie
gminy Pruszcz. Klasyfikacja przedstawi się następująco:
a) jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG):
–

OSP Brzeźno,

–

OSP Pruszcz,

–

OSP Wałdowo.

b) jednostki wspomagające KSRG:
–

OSP Serock,

–

OSP Łowinek,

–

OSP Parlin.

c) jednostki o specjalizacji ratownictwa technicznego oraz ratownictwa medycznego:
–

OSP Brzeźno,

–

OSP Pruszcz,

–

OSP Wałdowo.

d) jednostka o specjalizacji z zakresu ratownictwa poszukiwawczo rozpoznawczego
–

OSP Brzeźno.

e) jednostka o specjalizacji ratownictwa chemicznego:
–

OSP Pruszcz.

f) Jednostka o specjalizacji ratownictwa wodnego:
–

OSP Wałdowo.

Następnie Komendant przedstawił bilans wyjazdów poszczególnych jednostek OSP oraz
poinformował o coraz częstszych wyjazdach do skutków burz i nawałnic. Na zakończenie
sprawozdania Komendant podziękował wszystkim tym, którzy w rozmaity sposób wspierają
Ochotnicze Straże Pożarne.
Głos zabrał Radny Maciej Różycki, który podziękował za postawę oraz nieocenioną pomoc
niesioną przez Strażaków OSP w trakcie uroczystości pogrzebowych Proboszcza Parafii Serock.
Do przedstawionych informacji zebrani nie wnieśli żadnych uwag.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do n/protokołu.

Ad 12)
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Parlin został przekazany
radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu
23.08.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego
przez Panią Sekretarz Hannę Baśniak radni nie wnieśli żadnych uwag. Przewodniczący obrad
odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie
zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Parlin. 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 XXVI/195/16
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Parlin
Treść uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 9.
W związku ze złożoną rezygnacją ze stanowiska Sołtysa wsi Parlin przez Panią Agnieszkę
Majerowicz Wójt Gminy Pan Dariusz Wądołowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem

Przemysławem Sznajdrowskim na ręce Pani Agnieszki Majerowicz 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 Parlin.
Ad 13)
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 38/3 w miejscowości
Pruszcz został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona
szczegółowo w dniu 23.08.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu
uchwały omówionego przez Panią Kierownik Barbarę Buchholz radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 38/3 w miejscowości Pruszcz.
W wyniku głosowania jawnego na obecnych 14 radnych, głosowało 14 radnych, za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych wobec powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę
nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXVI/196/16
w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 38/3 w miejscowości Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 11.
Ad 14)
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 16/44 w miejscowości
Pruszcz został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona
szczegółowo w dniu 23.08.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu
uchwały omówionego przez Panią Kierownik Barbarę Buchholz radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 16/44 w miejscowości Pruszcz.
W wyniku głosowania jawnego na obecnych 14 radnych, głosowało 14 radnych, za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych wobec powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę
nadając jej numer i nazwę:

Uchwała XXVI/197/16
w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 16/44 w miejscowości Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 13.
Ad 15)
Projekt uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej w 2016r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Serocku z przeznaczeniem na renowację zabytkowej pompy strażackiej umiejscowionej
w Serocku został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została
omówiona szczegółowo w dniu 23.08.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do
projektu uchwały omówionego przez Panią Kierownik Barbarę Buchholz radni nie wnieśli żadnych
uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy
podjęła uchwałę w sprawie przekazania dotacji celowej w 2016r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Serocku z przeznaczeniem na renowację zabytkowej pompy strażackiej umiejscowionej
w Serocku. 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 XXVI/198/16
w sprawie przekazania dotacji celowej w 2016r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku z
przeznaczeniem na renowację zabytkowej pompy strażackiej umiejscowionej w Serocku
Treść uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 15.
Ad 16)
Projekt uchwały zmieniającej załącznik do uchwały nr XXX/169/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia
26 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów został przekazany radnym
wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 23.08.2016 r.
na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią
Kierownik Barbarę Buchholz radni nie wnieśli żadnych uwag. Przewodniczący obrad odczytał
projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą załącznik do
uchwały nr XXX/169/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2012r. w sprawie

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz
warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 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 XXVI/199/16
zmieniająca załącznik do uchwały nr XXX/169/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26
października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Treść uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 17.
Ad 17)
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz
został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona
szczegółowo w dniu 23.08.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu
uchwały omówionego przez Panią Kierownik Barbarę Buchholz radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz.
W wyniku głosowania jawnego na obecnych 14 radnych, głosowało 14 radnych, za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych wobec powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę
nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXVI/200/16
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 19.
Ad 18)
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych do Spółki Komunalnej „Błysk”
w Pruszczu na podwyższenie kapitału zakładowego został przekazany radnym wraz z zaproszeniem
na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 23.08.2016 r. na posiedzeniu
Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Skarbnik Marię

Maroszek radni nie wnieśli żadnych uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przekazania środków
finansowych do Spółki Komunalnej „Błysk” w Pruszczu na podwyższenie kapitału zakładowego.
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 XXVI/201/16
w sprawie przekazania środków finansowych do Spółki Komunalnej „Błysk” w Pruszczu na
podwyższenie kapitału zakładowego
Treść uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 21.
Ad 19)
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu został
przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo
w dniu 23.08.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały
omówionego przez Panią Skarbnik Marię Maroszek radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu. 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 XXVI/202/16
w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu
Treść uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 23.
Ad 20)
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021 został
omówiony szczegółowo w dniu 23.08.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do
projektu uchwały omówionego przez Panią Skarbnik Marię Maroszek radni nie wnieśli żadnych

uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy
podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021. 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 XXVI/203/16
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021
Treść uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 25.
Ad 21)
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 został omówiony szczegółowo w
dniu 23.08.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały
omówionego przez Panią Skarbnik Marię Maroszek ustosunkował się Radny Adam Wcisła
informując, że przyznana przez Ministra Finansów subwencja oświatowa na dofinansowanie
wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów
stomatologicznych w szkołach jest naprawdę niepoważna. Profilaktyka zdrowotna w szkołach z
terenu gminy Pruszcz prowadzona jest w sposób doraźny, natomiast gabinetów stomatologicznych
w ogóle brakuje. Radni nie wnieśli dodatkowych 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 14 radnych, głosowało 14
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych wobec powyższego Rada Gminy
jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXVI/204/16
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Treść uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 27.
Ad 22)
Jako pierwszy głos zabrał Radny Arkadiusz Łyczywek, który zwrócił się z prośbą do
Sołtysów, aby po zakończeniu obrad zostali 10 minut dłużej celem omówienia kwestii

organizacyjnych Dożynek Gminnych.
Sołtys wsi Łowin Pan Marcin Klucznik podjął temat farmy drobiowej, która ma powstać
w Łowinie. Czy przekształcenie obecnego budynku na kurnik jest zgodne z prawem?
Z kolei Pani Danuta Woźniak Sołtys wsi Wałdowo zapytała o możliwość renowacji trzech
tablic z I wojny światowej złożonych w kościele w Wałdowie.
Radny Maciej Różycki podziękował za przygotowane informacje w sprawie budowy
elektrowni wiatrowych, po czym zapytał czy rolnicy są świadomi, że postawienie wiatraków na ich
ziemi spowoduje przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty pod działalność gospodarczą?
Następnie Radny zapytał czy osoby, które występują z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy
otrzymują informacje, że w ich pobliżu będą usytuowane wiatraki? Oraz czy na którymkolwiek
zebraniu z mieszkańcami został podjęty temat utraty wartości działek umieszczonych w promieniu
3 km od wybudowanego wiatraka? Mowa o 20-40 %. Ustosunkowując się do pierwszego pytania
Pani Skarbnik przekazała, że na spotkaniu w sprawie budowy wiatraków starała się wyjaśnić
zebranym, że nikt nie może przenieść zobowiązań podatkowych na linii prywatnej. Gospodarz,
który obecnie opłaca podatek rolny, po ustawieniu na jego posesji elektrowni wiatrowej będzie
musiał przekwalifikować grunt pod działalność gospodarczą. Przedstawiciele firmy wiatrakowej
twierdzący, że obowiązek podatkowy przejmie firma są w błędzie. Takie zachowanie jest niezgodne
z ustawą. Następnie głos zabrał Pan Dariusz Wądołowski, który przekazał, że jeszcze zanim został
Wójtem Gminy przestrzegał mieszkańców przed podpisywaniem umów z firmami wiatrakowymi
bez wcześniejszej konsultacji z radcą prawnym. Następnie odniósł się do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, który został uchwalony zgodnie z prawem i jako akt prawa
miejscowego jest aktem obowiązującym wszystkim mieszkańców. Oczywiście plan można zmienić,
jednak muszą wystąpić ku temu odpowiednie przesłanki i podstawa prawna.
Kolejno Sołtys wsi Gołuszyce Pani Justyna Redzimska zapytała kiedy zostaną umieszczone
oznaczenia na rondzie? W odpowiedzi Pani Kierownik Barbara Buchholz przekazała, że wniosek
został wysłany do Starostwa Powiatowego. Następnie Pani Sołtys zapytała czy byłaby możliwość
odnowienia figury w Gołuszycach? Ustosunkowując się do pytania Pani Skarbnik Maria Maroszek
przekazała, że jeżeli figura stanowi miejsce kultu religijnego, nie ma możliwości wydatkowania
pieniędzy publicznych na realizację tego zadania.
Głos zabrał również Pan Tadeusz Piaskowski, który zasugerował ponowienie wniosku w
sprawie zmiany rozkładu jazdy pociągów. Być może wniosek o ostrzejszym wyrazie przyniesie
lepsze rozwiązania.
Radny Adam Wcisła podjął temat ogólnego zadymienia w gminie, które jest konsekwencją
spalania w piecach m.in. plastików. Zdaniem radnego należałoby podjąć kampanie informacyjną nt
szkodliwości takiego zachowania na zdrowie mieszkańców. Spółka Komunalna Błysk mogłaby się

włączyć w realizację projektu.
Na zakończenie Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy na ręce Radnej Iwony Manys
złożyli kwiaty i serdeczne podziękowanie za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej
społeczności oraz za godne i rzetelne wypełnianie mandatu Radnej Gminy Pruszcz. Dziękując za
trud i poświęcenie w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju gminy życzyli jednocześnie
zadowolenia i pomyślności w życiu osobistym oraz dalszych sukcesów w pracy zawodowej tym
razem na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieścinie. W odpowiedzi Pani Iwona
Manys podziękowała za owocną współpracę z Radnymi Gminy Pruszcz, Wójtem, pracownikami
UG, Sołtysami, a także wyborcami, którzy chętnie dzielili się swoimi potrzebami i spostrzeżeniami.
Na zakończenie

swojego przemówienia Pani Manys

wręczyła

kwiaty Wójtowi oraz

Przewodniczącemu Rady Gminy.
Ad 23)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXVI Sesję
Rady Gminy.
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