Protokół Nr XXX/2016 z Sesji Rady Gminy w Pruszczu z dnia 6 grudnia 2016 roku.
Ad 1)
Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Pan Przemysław Sznajdrowski o godz. 14:00 w sali
konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu otworzył XXX Sesję Rady Gminy,
witając radnych oraz pracowników UG.
Ad 2)
Przewodniczący obrad oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy
11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób, stanowi 73 %, 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.
Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad 3)
Przewodniczący obrad stwierdził, że Radni otrzymali proponowany porządek obrad wraz
z materiałami informacyjnymi w brzmieniu:
1.Otwarcie XXX 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023;

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016;
12. Wolne głosy i zapytania;
13. 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)
Pan Wójt poinformował, że na wniosek Radnego Józefa Koszowskiego oraz Pana Tadeusza
Piaskowskiego wysłano pismo do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pana Piotra
Całbeckiego, Prezesa Spółki PKP Pana Krzysztofa Mamińskiego oraz do właściwego Ministra w
sprawie zmiany rozkładu jazdy PKP oraz przywrócenia utraconego połączenia. W nawiązaniu do
wniosku złożonego przez Radnego Macieja Różyckiego w sprawie parkingu przy cmentarzu
w Serocku Pan Wójt poinformował, że w przyszłorocznym budżecie zaplanowano środki na
budowę następujących parkingów:
–

przy cmentarzu w Serocku,

–

przy ośrodku zdrowia w Pruszczu na ul. Zamkniętej,

–

przy Zespole Szkół w Pruszczu.

Następnie Pan Wójt przekazał zebranym, że z dniem 23.11.2016 r. Stowarzyszenie Metropolia
Bydgoszcz zostało wpisane do KRS-u.
Głos zabrał Radny Andrzej Grządka pytając czy w Małociechowie zostanie otwarta nowa
żwirownia? W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że jest w Małociechowie działka zawierająca
kopaliny, jednak zostaną one wykorzystane głównie podczas budowy drogi S-5.
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. Przy okazji omawiania
wniosków z Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego Radny Adam
Wcisła zapytał jak wygląda sprawa z odszkodowaniem za podpalenia, jakie miały miejsce
w 2015r.? Pan Wójt przekazał, że informacja ta zostanie przygotowana na kolejną Sesję RG.
Ad 10)
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 omówiła Skarbnik
Gminy Pani Maria Maroszek. Do przedstawionych treści radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący
obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023. W wyniku głosowania jawnego na
obecnych 11 radnych, głosowało 11 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych wobec
powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXX/244/16
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023

Treść uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 4.
Ad 11)
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 omówiła Skarbnik Gminy Pani
Maria Maroszek. Ustosunkowując się do pytania radnych w sprawie zwiększenia wydatków na
odszkodowania Pan Wójt przekazał, że temat dot. wykupu działek pod drogi zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Tak jak miało to miejsce z przydomowymi
oczyszczalniami ścieków, chcę być na bieżąco również z wypłatą odszkodowań. Po negocjacjach
z właścicielem nieruchomości przy ul. Równej w Pruszczu, ustaliłem bardzo korzystną dla gminy

ceny wykupu gruntu i tego właśnie dot. wspomniana zmiana. Radny Piotr Radecki powiadomił, że
dużym udogodnieniem dla gminy byłoby naniesienie na mapę wszystkich gruntów, które nie są
jeszcze wykupione pod drogi. Pan Wójt przekazał, że wkrótce gmina zostanie zaopatrzona w nowy
system, który będzie zawierał m.in. takie dane. Następnie 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 11 radnych, głosowało 11
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych wobec powyższego Rada Gminy
jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXX/245/16
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Treść uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 6.

Ad 12)

Zebrani podjęli temat zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
wysokości budżetu dla Zarządu OSP. Na zakończenie z racji upływu połowy kadencji Pan Wójt
podziękował radnym za dotychczasową współpracę, przede wszystkim za zgodę i merytoryczną
dyskusję. Jesteśmy dobrym przykładem dla społeczeństwa, mimo różnic potrafimy dobrze
współpracować, budować i rozwijać naszą gminę. To co dotychczas zrobiliśmy razem może
napawać dumą i zadowoleniem. Następnie Pan Wójt złożył zebranym życzenia zdrowych
i wesołych Świąt Bożego Narodzenia.
Ad 13)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXX Sesję
Rady Gminy.

Protokołowała
Natalia Lewandowska
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