Protokół Nr XXXII/2017 z Sesji Rady Gminy w Pruszczu z dnia 27 stycznia 2017 roku.
Ad 1)
Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Pan Przemysław Sznajdrowski o godz. 14:00 w sali Domu
Kultury w Łowinku otworzył XXXII 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
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,
Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty – Anna Szafrańska
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 XXXII 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. Nagrodzenie osób wyróżnionych Nagrodą Wójta Gminy za działalność w roku 2016.

11. Przerwa.
12. Sprawozdanie z pracy Komisji Urbanistycznej za rok 2016.
13. Informacja z działalności Izb Rolniczych.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego stałych Komisji
Rady Gminy Pruszcz.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci do lat 5 w punkcie przedszkolnym oraz przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina
Pruszcz.
16. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
17. Wolne głosy i zapytania.
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, nie
wnosząc uwag (Radny Maciej Różycki wstrzymał się od głosu).
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)
Na ostatniej Sesji RG Pani Sołtys Elżbieta Jurkiewicz zwróciła się z wnioskiem o naprawienie
chodnika przy ul. Wyzwolenia w Serocku. W odpowiedzi Pan Wójt Dariusz Wądołowski przekazał,

że wniosek w tej sprawie został skierowany do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu. Na
pozostałe wnioski odpowiedzi udzielane były na bieżąco.
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, 11)
Zgodnie z planem pracy Rady Gminy Pruszcz tegoroczna, styczniowa Sesja ma charakter
szczególny, gdyż poświęcona jest nagrodzeniu osób, które swoją postawą, zaangażowaniem oraz
osiągnięciami przyczyniły się do szerzenia idei bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi,
promocji walorów kulinarnych i turystycznych, a także rozwoju kultury i sportu na terenie gminy.
Nagroda Wójta jest wyrazem wdzięczności za podejmowanie działań na rzecz „małej Ojczyzny”
i jej społeczności. Tytułem wstępu Pan Wójt Dariusz Wądołowski pogratulował wszystkim
nagrodzonym, podziękował za okazane serce i czas poświęcony innym. Rok 2016 był rokiem
bardzo udanym, udowodniliście Państwo, że dzięki ciężkiej pracy, chęci pomocy innym oraz
rozwijaniu własnych pasji można osiągnąć upragnione przez siebie cele. Sukces odniesiony na
Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno – Rio 2016 pokazał jak silnym zasobem
sportowców dysponuje gmina. Bogactwo emocji jakie dostarczacie każdemu z nas pozostanie
w pamięci na długo. Po krótkim wystąpieniu Pan Wójt zaprosił zebranych na film przybliżający
sylwetki osób wyróżnionych, po czym nastąpiło uroczyste wręczenie Nagród Wójta.
Wyróżnieni za działalność w 2016 roku zostali:
1. TROSKA O CZŁOWIEKA
• Wojciech Chmieliński - członek Zarządu Stowarzyszenia Aktywna Młodzież. Organizator akcji
rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego w lutym i październiku 2016 r. Edukuje
w zakresie idei dawstwa szpiku. Wychodzi z apelem o pomoc dla potrzebujących zwiększając
szanse przeżycia nie tylko mieszkańców Gminy lecz także Pacjentów na całym świecie.
• Grzegorz Redzimski - Prezes Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Pruszcz.
Organizator szeregu imprez i wyjazdów dla seniorów. Dzięki aktywności w działaniu
i operatywności wytrwale dąży do zagospodarowania czasu wolnego członków Stowarzyszenia.
• Mariola Ledzińska - prężnie działająca członkini Stowarzyszenia „Topolanki”, pełniąca funkcję
Skarbnika. Niesie bezinteresowną pomocą przy organizowaniu zajęć dla dzieci i dorosłych. Była
członkini KGW Topolno, gdzie również poświęcała swój czas dla innych.

2. DZIAŁALNOŚĆ W OSP
• Janusz Molenda - członek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego OSP Brzeźno, zawsze
jako pierwszy gotowy do udziału w akcji. Wyszkolenie i profesjonalizm jaki zdobył na misjach
wojskowych oraz w OSP zaowocowało w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi.
3. PROMOCJA GMINY
• Renata Osojca - aktywna działaczka Stowarzyszenia „Topolanki”. Uczestniczy w organizacji
przedsięwzięć na terenie wsi oraz gminy. Pomaga w organizacji Dożynek, obchodów Dni Gminy
Pruszcz, promuje również lokalne produkty - gęsinę na Festiwalu Smaku w Grucznie i innych
imprezach regionalnych.
4. KULTURA I SZTUKA
• Piotr Radecki - aktywny działacz Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych
w Gołuszycach. Pozyskuje środki finansowe na poprawę życia kulturalnego mieszkańców,
wzbogacenie estetyki wsi oraz wizerunku gminy. Dzięki jego staraniom zagospodarowano tereny
zielone, zaktywizowano osoby starsze do czynnego wypoczynku, zorganizowano imprezę „Noc pod
Gwiazdami” dla mieszkańców gminy.
• Julia Górka i Martyna Orzechowska - solistki Regionalnej Akademii Piosenki prowadzonej
przez Andrzeja Żółkosia. Swoimi występami uświetniają imprezy gminne oraz regionalne. Swój
talent promują zarówno w kraju jak i za granicą.
5. OŚWIATA
• Adam Gatner - aktywny działacz samorządowy i społeczny od ponad 30 lat. Pomysłodawca
cyklicznych Papieskich Biegów Przełajowych o zasięgu wojewódzkim. Odnosi sukcesy
w działalności na rzecz integracji lokalnych organizacji w podejmowaniu i realizowaniu wspólnych
celów i zadań. Pomysłodawca i współorganizator corocznych obozów w Zakopanem dla dzieci
i młodzieży z gminy Pruszcz.
6. KULTURA FIZYCZNA
• Stanisław Schulz - trener sekcji lekkoatletycznej, koordynator przygotowań do Igrzysk
Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno – Rio 2016. Działacz powiatowego Szkolnego Koła
Sportowego, koordynator zawodów Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Lekkiej
Atletyki. Pod jego opieką zawodnicy odnoszą sukcesy na zawodach powiatowych, wojewódzkich
oraz krajowych.
• Kamil Mykowski - trener drużyny piłki nożnej kobiet, która zdobyła złoty medal na Igrzyskach
Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno - Rio 2016.
• Andrzej Ignacak - trener drużyny piłki koszykowej dziewcząt, która zdobyła brązowy medal na
Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno - Rio 2016.
• Kazimierz Kuta - trener sekcji lekkoatletycznej, aktywny działacz Kujawsko-Pomorskiego

Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. Pod jego opieką zawodnicy startują na zawodach
krajowych i międzynarodowych.
• Krystyna Kuta - srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno - Rio
2016 w półmaratonie. Ponadto zajęła 10 miejsce w kategorii kobiet w maratonie „Warszawa –
Orlen 2016” oraz 11 miejsce w kategorii kobiet w maratonie we Wrocławiu.
• Arleta Bizoń - finalistka Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno - Rio 2016
w tenisie stołowym.
• Sebastian Bąk - brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno - Rio
2016 w zapasach w stylu wolnym.
• Magdalena Szczerba - medalistka Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno - Rio
2016. Zdobyła złoty medal w rzucie dyskiem oraz srebrny medal w pchnięciu kulą.
• Kevin Łyczywek - srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno - Rio
2016 w biegu na 1500 m.
• Agnieszka Cielepak - zdobywczyni trzech medali na Igrzyskach Olimpijskich Sportowców
Wiejskich Chełmno – Rio 2016. Medal brązowy zdobyła w bieg na 100 m kobiet oraz w piłce
koszykowej dziewcząt. Najwyższe miejsce na podium zajęła z kobiecą drużyną piłki nożnej.
• Alicja Stimma - brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno - Rio
2016 w biegu na 100 m kategorii junior młodszy.
• Michał Krutnik - brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno Rio 2016 w kategorii skok wzwyż.
• Krzysztof Latocha - brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno Rio 2016 w kategorii rzut oszczepem młodzików.
• DRUŻYNA PIŁKI KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT
w składzie:
- Monika Gregorczyk
- Katarzyna Gregorczyk
- Aleksandra Kwiecińska
- Magdalena Guzak
- Marta Gadaszewska
- Żaneta Porazińska
- Karolina Gołdyń
- Zuzanna Koszucka
- Kinga Niedziółka
- Katarzyna Rasz
- oraz Agnieszka Cielepak

za zdobycie brązowego medalu Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno - Rio 2016
w piłce koszykowej dziewcząt.
• KOBIECA DRUŻYNA PIŁKI NOŻNEJ
w składzie:
- Katarzyna Rasz
- Marta Araśniewicz
- Daria Czarnowska
- Sandra Horodecka
- Agnieszka Kufel
- Sylwia Lewandowska
- Patrycja Pączek
- Dominika Stanielewicz
- Kinga Stefańska
- Angelika Szkudlarek
- Paulina Karczewska
- Natalia Zyś
- Karolina Zyś
- Daria Smółka
- Monika Gregorczyk
- oraz Agnieszka Cielepak
za zdobycie złotego medalu Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno - Rio 2016
w piłce nożnej kobiet.
Po wykonaniu wspólnej fotografii głos zabrał Pan Wojciech Chmieliński, który przekazał zebranym
informację o sukcesie jaki odniosła akcja dawców szpiku kostnego - mieszkanka gminy Pruszcz
będzie miała przeszczep. Kolejno Pan Adam Gatner podziękował za owocną współpracę
z władzami gminy i zapewnił, że przy pomocy Pana Wójta młodzież może powtórzyć bardzo dobry
występ na kolejnej Olimpiadzie.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10-minutową przerwę.
Po wznowieniu obrad nagrodzone wokalistki Regionalnej Akademii Piosenki: Pani Julia Górka
i Pani Martyna Orzechowska uświetniły swoim występem uroczystą część XXXII Sesji RG.
Radny Arkadiusz Łyczywek opuścił salę obrad.

Ad 12)
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Urbanistycznej przedstawiła zebranym Kierownik
Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska Pani Barbara Buchholz. Sprawozdanie obejmowało
okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. W wymienionym okresie komisja odbyła jedno
spotkanie. Niniejsze posiedzenie odbyło się 19 grudnia 2016 r. i dotyczyło zaopiniowania projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 7/2 w obrębie Niewieścin
jako zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ubojni i masarni we wsi
Niewieścin. Po zapoznaniu się z przedłożonym projektem Gminna Komisja Urbanistyczna wydała
opinię pozytywną wnosząc uwagi. Do przedstawionych treści radni nie wnieśli uwag oraz nie zadali
żadnych pytań.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Ad 13)
Informację z działalności Izb Rolniczych przedstawił zebranym Radny Andrzej Grządka. Jednym
z ważniejszych działań podejmowanych w roku 2016 była organizacja szkoleń związanych
z perspektywą rozwoju produkcji rolniczej, Wspólną Polityką Rolną UE oraz innymi
uwarunkowaniami prowadzenia produkcji rolniczej. Tradycyjnie, raz na kwartał organizowane były
posiedzenia Rady Powiatowej KPIR na które zapraszano władze gmin i powiatów. Prowadzono
również kampanię edukacyjną nt realnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa
ASF organizując cykliczne spotkania z przedstawicielami Inspekcji Weterynaryjnej. W związku
z ubiegłorocznym przezimowaniem zbóż ozimych, powołano gminne komisje, które podjęły się
oceny strat w uprawach rolnych, w których aktywny udział brali delegaci Izb Rolniczych.
Najefektywniejszą formą działalności Izby jest jednak bezpłatne doradztwo prawne.
Do przedstawionych treści radni nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań.
Informacja stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Radny Arkadiusz Łyczywek wszedł na salę obrad.
Ad 14)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego stałych Komisji Rady
Gminy Pruszcz został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została

omówiona szczegółowo w dniu 24.01.2017 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 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego stałych Komisji Rady 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 XXXII/255/17
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy
Pruszcz

Treść uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 7.
Ad 15)
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
dzieci do lat 5 w punkcie przedszkolnym oraz przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pruszcz został przekazany radnym wraz

z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 24.01.2017 r. na
posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią
Dyrektor Annę Szafrańską radni nie wnieśli uwag. Radny Maciej Różycki wyraził jednak
wdzięczność za wprowadzoną w § 6 ust. 1 projektu uchwały ulgę dla rodzin posiadających Kartę
Dużej Rodziny. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada
Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci do lat 5 w punkcie przedszkolnym oraz przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina 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 XXXII/256/17
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do
lat 5 w punkcie przedszkolnym oraz przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pruszcz

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

Ad 16)
Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe został omówiony szczegółowo w dniu

24.01.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego
przez Panią Dyrektor Annę Szafrańską radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący obrad odczytał
projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego
ustawą - Prawo oświatowe . W wyniku głosowania jawnego na obecnych 14 radnych, głosowało 14

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych (radni: Adam Wcisła, Aneta Iglińska,
Tomasz Jankowski wstrzymali się od głosu) wobec powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę
nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXXII/257/17
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Treść uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 11.
Ad 17)
Jako pierwszy głos zabrał Radny Adam Wcisła, który zaproponował spotkanie
z Dyrektorami szkół w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego. Zebrani podjęli krótką dyskusję na w/w temat. Termin spotkania ustalono na 14
lutego.
Pani Kierownik Barbara Buchholz przekazała zebranym informacje dot. zmiany przepisów
w sprawie wycinki drzew, które weszły w życie od 1 lutego 2017 r.
Ad 18)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXXII Sesję
Rady Gminy.

Protokołowała
Natalia Lewandowska

Przewodniczący Rady Gminy
Przemysław Sznajdrowski

