Protokół Nr XXXIII/2017 z Sesji Rady Gminy w Pruszczu z dnia 24 lutego 2017 roku.
Ad 1)
Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Pan Przemysław Sznajdrowski o godz. 12:00 w sali
konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu otworzył XXXIII 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 Świadczeń Rodzinnych –Teresa Krauze,
Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty – Anna Szafrańska,
Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki – Karolina Weber,
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej – Marcin Pyda,
Prezes Spółki Komunalnej „Błysk” - 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 XXXIII 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. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.
11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Pruszcz.
12. Uchwalenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród
za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym oraz
szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania

przestrzennego

gminy

Pruszcz

oraz

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Pruszcz.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na roik 2017.
18. Wolne głosy i zapytania.
19. 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)
Na ostatniej Sesji RG nie zgłoszono żadnych wniosków oraz interpelacji.
Ad 9)
Przewodniczący poszczególnych Komisji RG przedstawili informacje dotyczące organizacji
spotkań w okresie między sesjami. Radny Adam Wcisła zwrócił się do Pana Wójta o koordynację i
ustalenie zasad współpracy klubów sportowych z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji
w Pruszczu. Protokoły wraz z załącznikami znajdują się do wglądu w teczkach przedmiotowych
Komisji RG w sekretariacie tut. Urzędu.
Ad 10)
Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016 przedstawiła
zebranym Pani Karolina Weber – Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki. W swoim wystąpieniu Pani
Pełnomocnik nawiązała do działań jakie w ramach w/w Programu są realizowane przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Należą do nich m.in.:
•

zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu i współuzależnionych,

•

udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

•

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla
dzieci i młodzieży,

•

wspomaganie

działalności

instytucji,

stowarzyszeń

i

osób

fizycznych

służącej

rozwiązywaniu problemów Alkoholowych.
Następnie Pani Weber omówiła sprawozdanie finansowe, które obejmowało podział na
poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz sprawozdanie rzeczowe. To ostatnie
charakteryzowało takie działania jak:
•

pomoc osobom nadużywającym alkoholu ich rodzinom oraz osobom doznającym przemocy,

profilaktyka – dofinansowanie realizacji projektów, działań i imprez profilaktycznych

•

skierowanych do środowiska lokalnego oraz placówek oświatowych,
organizowanie wycieczek, wyjazdów dla uczestników socjoterapii (dzieci z rodzin z

•

problemem alkoholowym),
•

szkolenia,

•

profilaktyka w szkołach i świetlicach.

Do przedstawionych treści radni nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań.
Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016 stanowi
załącznik Nr 4 do protokołu.
Ad 11)
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Pruszcz przedstawiła zebranym Pani Anna
Szafrańska – Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty. Z przeprowadzonej analizy wynagrodzeń
nauczycieli za rok 2016 na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w przedszkolach
i szkołach prowadzonych przez Gminę Pruszcz wynika, że średnie wynagrodzenia osiągnęli
nauczyciele: kontraktowi, mianowani oraz dyplomowani. Natomiast nauczyciele stażyści z uwagi
na

brak

osiągniętego

średniego

wynagrodzenia

otrzymali

dodatek

uzupełniający.

Do przedstawionych treści radni nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Pruszcz stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad 12)
Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona
szczegółowo w dniu 21.02.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu
uchwały omówionego przez Panią Annę Szafrańską – Dyrektora Gminnego Centrum Oświaty radni
nie wnieśli żadnych uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod
głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli. 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 XXXIII/258/17

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Treść uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 7.
Ad 13)
Obrady opuścił Radny Arkadiusz Łyczywek. W związku z powyższym aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób, stanowi 87 %,
pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród za
osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym oraz szczegółowych
zasad i trybu ich przyznawania został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść
uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 21.02.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej
Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Sekretarz Hannę Baśniak pytanie
zadał Radny Maciej Różycki – w jaki sposób prokuratura zainteresowała się w/w uchwałą?
W odpowiedzi Pani Sekretarz poinformowała, że we wszystkich gminach weryfikowano zgodność
w/w uchwały z ustawą o sporcie. Była to ogólnopolska akcja, nie dotyczyła tylko i wyłącznie
gminy Pruszcz. Wobec braku kolejnych pytań Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie rodzaju
wyróżnień

i

wysokości

nagród

za

osiągnięcie

wysokich

wyników

sportowych

we

współzawodnictwie krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. 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 XXXIII/259/17
zmieniająca uchwałę w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie
wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym oraz szczegółowych zasad
i trybu ich przyznawania
Treść uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 9.
Ad 14)

Obrady opuścił Radny Andrzej Dembek oraz Radny Artur Nowak. W związku z powyższym
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego
15 osób, stanowi 73 %, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Projekt

uchwały

w

sprawie

oceny

aktualności

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na obszarze gminy Pruszcz został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję.
Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 21.02.2017 r. na posiedzeniu Komisji
Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Pana Inspektora Marcina Pydę
radni nie wnieśli żadnych uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod
głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Pruszcz. 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 XXXIII/260/17
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Pruszcz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
na obszarze gminy Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 11.
Ad 15)
Na salę wszedł Radny Artur Nowak. W związku z powyższym aktualnie w posiedzeniu uczestniczy
12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób, stanowi 80 %, pozwalające
na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz został przekazany radnym wraz z zaproszeniem
na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 21.02.2017 r. na posiedzeniu
Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Pana Inspektora Marcina
Pydę radni nie wnieśli żadnych uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją
pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz. 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 XXXIII/261/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 13.
Ad 16)
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 został
omówiony szczegółowo w dniu 21.02.2017 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 2017-2023. 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 XXXIII/262/17
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023
Treść uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 15.
Ad 17)
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 został omówiony szczegółowo
w dniu 21.02.2017 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 w budżecie gminy na rok 2017. 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 XXXIII/263/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Treść uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 17.
Ad 18)
Jako pierwszy głos zabrał Radny Adam Wcisła, który zaproponował zorganizowanie
spotkania informacyjnego nt planowanej inwestycji – przebudowy drogi Zbrachlin – Tleń. Radny
Artur Nowak wystąpił z propozycją rozszerzenie tematyki spotkania o informacje dot. budowy hali
sportowej w Pruszczu. W odpowiedzi Pan Wójt Dariusz Wądołowski przekazał, że jak najbardziej
takie spotkanie zostanie zorganizowane.
Następnie swoje wnioski zgłosił Pan Tadeusz Piaskowski. Mieszkaniec Pruszcza zwrócił
uwagę na następujące problemy:
1) na ul. Witosa kierowcy parkują swoje samochody na chodnikach, uniemożliwiając tym
samym swobodne przejście po chodniku pieszym. Propozycja zamontowania bramek
zabezpieczających przed wjazdem aut na chodnik;
2) od godz. 16:00 na ul. Wyzwolenia w Pruszczu oraz w Brzeźnie włączone jest oświetlenie
uliczne. Wniosek o wystosowanie pisma do firmy konserwującej oświetlenie o przesunięcie
godziny uruchomienia lamp ulicznych;
Pan Tadeusz Piaskowski zaproponował również zamontowanie skrzynek na piasek na
skrzyżowaniach, chodnikach czy przejściach dla pieszych, które zapewnią bezpieczeństwo
przechodniów w czasie zimy. Ten pomysł wdrożyło już kilka gmin.
Kolejno głos zabrała Pani Sołtys Elżbieta Jurkiewicz, która zwróciła uwagę na bardzo częsty
problem występujący na terenie gminy, dotyczący różnicy pomiędzy szerokością dróg na mapach, a
szerokością dróg w rzeczywistości. Nierzadko drogi, które powinny mieć 6 m szerokości mają
jedynie 3 m. Często są to drogi żużlowe, podmokłe ich szerokość uniemożliwia minięcie się dwóch
samochodów. Pani Sołtys proponuje, aby rolnikom podorującym drogi dać rok na przywrócenie
dróg do takiego stanu jaki przedstawia dokumentacja geodezyjna. Po upływie roku nałożyć na
niesubordynowanych rolników kary za każdy zabrany metr drogi.
Z kolejnym wnioskiem wystąpił Radny Maciej Różycki, który wniósł o wymalowanie
poziomych pasów oznaczających skrajność drogi powiatowej pomiędzy Serockiem, a Łowinem.
Wyznacznikami drogi zwłaszcza w czasie mgły są drzewa, taki stan faktyczny nie sprzyja

zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.
Do powyższych wniosków ustosunkował się Wójt Gminy. Pan Dariusz Wądołowski
przekazał, że kiedy był jeszcze Radnym Powiatu walczył o wykonanie oznaczeń poziomych na
drogach, o których wspomniał Radny Maciej Różycki. Niemniej jednak tłumaczenia zawsze były
takie same – pasy należy odnawiać co rok, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami. Pasy zostały
wylane tylko na terenie Łowinka. Wspólnymi siłami razem z Radnym Powiatu Adamem Gatnerem
zawalczymy o te linie. Ustosunkowując się do problemu z podorywanymi drogami Pan Wójt
wspomniał, że na każdym Zebraniu Wiejskim apeluje do rolników, aby zaprzestali działań
mających na celu zwężanie dróg. Jest to działanie nagminne i jak dotąd słowa przynoszą odwrotny
od zamierzonego skutek. Wprowadzenie na grunt geodetów i ustalenie wielkości dróg to koszt
rzędu 300 tys. zł. Jeżeli taka będzie wola Rady Gminy, odtworzymy te drogi i nałożymy
odpowiednie kary. Nawiązując do wniosków Pana Tadeusza Piaskowskiego, przyjrzę się sprawie
parkowania na chodnikach na ul. Witosa, może uda się zaradzić takiemu działaniu i oczywiście
złożymy odpowiednie pismo do energetyki w sprawie oświetlenia ulicznego.
Ponadto Pan Wójt wystąpił z apelem, aby mieszkańcy nie wycinali drzew, co do których nie
mają pewności, że rosną na ich działkach. Kary za takie bezprawne wycięcie drzewa są ogromne, a
już zdarzają się przypadki takiego działania na terenie gminy. Nie chciałbym nikogo karać, jednak
prawo jest prawem i jeżeli nie będziemy mogli uniknąć kar, to je nałożymy. Pan Dariusz
Wądołowski poinformował również o zmianie organizacji pracy w Urzędzie Gminy. Część biur w
tym: kasa, podatki, opłaty i ulgi, cała księgowość podatkowa i budżetowa, ochrona środowiska i
odpady komunalne zostały przeniesione na parter budynku, wejście od frontu budynku. Utrudnienia
organizacyjne będą trwały jeszcze ok. 1 miesiąca.
Wracając do tematu podorywania dróg Radny Arkadiusz Łyczywek, poinformował, że miał
okazję widzieć pismo jakie w w/w sprawie wystosował Wójt Gminy Świekatowo do mieszkańca
Łowinka. Pismo nakazywało przywrócenie drogi do stanu faktycznego w ciągu 14 dni, w innym
wypadku zostanie zamówiona usługa geodezyjna na koszt rolnika. Zebrani podjęli krótką dyskusję,
której tematem stało się również wykaszanie poboczy przy drogach niepodorywanych przez
rolników.
Pani Sołtys Justyna Redzimska w imieniu swoim oraz mieszkańców sołectwa Gołuszyce
podziękował władzom gminy za pomoc finansową i wsparcie budowy świetlicy wiejskiej.
Z kolei Pani Sołtys Ewa Nowicka poruszyła temat reformy oświaty i jej konsekwencji
względem funkcjonowania szkół z terenu gminy Pruszcz zwłaszcza Szkoły Podstawowej w
Niewieścinie oraz Gimnazjum w Zbrachlinie. W odpowiedzi Pani Dyrektor Anna Szafrańska
przekazała, że Szkoła Podstawowa w Niewieścinie stanie się z mocy prawa ośmioletnią szkołą
podstawową, w której struktury zostanie włączone Gimnazjum w Zbrachlinie. Głos zabrał również

Wójt Gminy, który poinformował, że to od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieścinie będzie
zależało jak rozłoży się układ klas pomiędzy budynkami szkoły. Możliwości jest kilka jak np.
utworzenie klas 1-5 w Niewieścienie wraz z oddziałem przedszkolnym natomiast klas 6-8 w
Zbrachlinie. Następnie zebrani podjęli krótką dyskusję nt dojazdu dzieci do szkół.
Pan Tadeusz Piaskowski wniósł o umieszczenie znaku drogowego na ul. Witosa „piesi na
jezdni” z uwagi na brak chodnika od połowie ulicy w kierunku ul. 3-Maja.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał zebranym pismo jakie do Rady Gminy wystosował
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Pruszczu dotyczące podjęcia uchwały w sprawie nieodpłatnego
użyczenia jednego pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy Pruszcz przy ul. Głównej
33, dla potrzeb Gminnej Spółki Wodnej na czas nieokreślony. W odpowiedzi Przewodniczący Rady
Gminy poinformował, że podjęcie uchwały w w/w sprawie jest niemożliwe z uwagi na art. 30 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który stanowi, że wyłączną kompetencję do
podejmowania decyzji dot. gospodarki mieniem komunalnym posiada Wójt.
Pismo Zarządu Gminnej Spółki Wodnej wraz z odpowiedzią Rady Gminy stanowi załącznik Nr 18
i 19 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy podzielił się z zebranymi odczuciami po spotkaniu
przedstawicieli samorządów z Panią Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską.
Ad 19)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXXIII Sesję Rady
Gminy.
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