Projekt protokołu Nr XXXVI/2017 z Sesji Rady Gminy Pruszcz
z dnia 26 maja 2017 roku.
Ad 1)
Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Pan Przemysław Sznajdrowski o godz. 12:00 w sali
konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu otworzył XXXVI 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
15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób, stanowi 100 %, pozwalające
na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Spoza rady udział wzięli:
Wójt – Dariusz Wądołowski,
Sekretarz –Hanna Baśniak,
Skarbnik –Maria Maroszek,
Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska – Barbara Buchholz,
Inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych – Alina Malanowska,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Magdalena Jaworska,
Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty – Anna Szafrańska,
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Aleksandra Rosińska – Burek,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – Mirosław Kopka,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Rehabilitacji – Bogusław Jasik,
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 XXXVI 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. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Rehabilitacji z funkcjonowania Ośrodka za rok 2016
oraz z bieżącej działalności.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Gminnego
Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu.
12. Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcjonowania za rok 2016 oraz z
bieżącej działalności.
13. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z funkcjonowania za rok
2016 oraz z bieżącej działalności.
14. Przerwa.
15. Przedstawienie sprawozdań finansowych gminy za rok 2016 ( skarbnik gminy).
16. Dyskusja.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Pruszcz za 2016 rok.
18. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 z uwzględnieniem informacji o stanie
mienia komunalnego ( skarbnik gminy).
19. Dyskusja.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Pruszcz za 2016 rok.
21. Przedstawienie przez skarbnika gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016.
22. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
23. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dot. działań podjętych w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy.
24. Dyskusja.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz za rok 2016.

26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Gminy Pruszcz na lata 2017-2023.
27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Pruszcz w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pruszcz.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
29. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Cieleszyn.
30. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Cieleszyn.
31. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Pruszcz.
32. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Pruszcz.
33. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Pruszcz.
34. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Niewieścin.
35. Wolne wnioski i informacje.
36. 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)
Radny Adam Wcisła w imieniu mieszkańców ul. Łowińskiej w Pruszczu złożył wniosek dot.
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu maju z uwagi na
niewywiązanie się Spółki Komunalnej „Błysk” z umowy na świadczenie w/w usług. Uzasadniając
swój wniosek radny poinformował, że pracownicy Błysku nie odebrali odpadów segregowanych
z nieruchomości położonych na ul. Łowińskiej w Pruszczu – nie zostawiając żadnej informacji dot.
przyczyny takiego zaniechania. Należy mieć świadomość, że mieszkańcy nie wiedząc co zrobić,
z odpadami, które nie zostały odebrane będą nimi przepalać w piecach. Takie działanie niestety
odbije się na zdrowiu nas wszystkich. Następnie radny podjął temat odpadów niebezpiecznych,
w tym baterii i świetlówek. Na terenie gminy znalazłem zaledwie 2 punkty odbioru baterii, jeden
z nich mieści się w Zespole Szkół w Pruszczu, drugi natomiast w Urzędzie Pocztowym. Należy
rozszerzyć tę ofertę.
Z kolei Radna Anna Dobaczewska poinformowała, że do UG wpływa dużo wniosków
mieszkańców zainteresowanych mieszkaniami socjalnymi oraz komunalnymi. Czy gmina może

wystąpić do ANR o przejęcie gruntów i na nich realizować program mieszkanie plus?
Ad 6)
Przemysław Sznajdrowski – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił działania podejmowane
w okresie między sesjami.
Ad 7)
Dariusz Wądołowski – Wójt Gminy Pruszcz zapoznał zebranych z działaniami podejmowanymi
w okresie między sesjami.
Ad 8)
W związku z ponownym wnioskiem Pani Sołtys Danuty Grochowskiej oraz Pana Tadeusza
Piaskowskiego dot. rozkładu jazdy pociągów i braku połączenia kolejowego z Pruszcza do
Bydgoszczy po godz. 16:44 Pan Wójt poinformował, że w ostatnim piśmie z dnia 20 grudnia 2016r.
Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego zaznaczył, że na wniosek Gminy Pruszcz,
poparty postulatami mieszkańców 19 marca 2016 r. uruchomiono wieczorny kurs pociągu. Jednak
z przeprowadzonych przez operatora kolejowego badań wynikało, że w pociągu jeździło zaledwie
od 9 do 24 osób. Z uwagi na tak mały potok pasażerski dla tego połączenia, podjęto decyzję o jego
likwidacji. Uważam, że bezzasadne jest ponowne wnioskowanie do Marszałka w w/w sprawie
w tak krótkim odstępie czasowym, tym bardziej, że sytuacja diametralnie się nie zmieniła. Taki
wniosek będziemy mogli podjąć w przypadku zmian organizacyjnych na kolei lub gdyby nastąpił
nagły wzrost ilości pasażerów zainteresowanych kursem po godz. 16:44. Przeprowadzimy
konsultacje z mieszkańcami gminy w tej sprawie, jeżeli ponowne wystąpienie do Marszałka będzie
zasadne wystosujemy odpowiednie pismo. Pani Sołtys Danuta Grochowska dodała, że należy
zwrócić uwagę również na wieczorne pociągi jadące z Bydgoszczy do Pruszcza. Mieszkańcy
z Bagniewka wracając z pracy muszą być odbierani ze stacji w Serocku.
W przypadku zabrudzonych dróg asfaltowych, spowodowanych wyjazdem cięższego sprzętu
rolniczego z pól na drogi – wniosek zgłoszony przez Pana Tadeusza Piaskowskiego – akcja
edukacyjna, której tematem są zabrudzone i podorywane drogi lokalne jest przeprowadzana na
każdym zebraniu z mieszkańcami gminy.
W odpowiedzi na wniosek Pana Wiesława Rakowskiego dot. ścieków wypływających na drogę
w m. Łaszewo Pan Wójt poinformował, że odpowiedni pracownicy urzędu interweniują w tej
sprawie, jednak prośby nie przynoszą rezultatów. Chcieliśmy zastosować wywóz zastępczy, jednak

koszty tego wywozu pokrywałaby gmina i tych pieniędzy nie udałoby się nam odzyskać. Ponadto
po konsultacji z prawnikiem okazało się, że takie działanie ze strony gminy byłoby niezgodne
z prawem, które stanowi, że gmina musiałaby obciążyć kosztami wywozu wspólnotę
mieszkaniową, której w Łaszewie nie ma. W dalszym ciągu szukamy rozwiązania.
W odpowiedzi na interpelację Radnego Macieja Różyckiego dotyczącą problemów w zatrudnieniu
nauczycieli w Szkole Podstawowej w Łowinku oraz działań jakie podejmuje Gminne Centrum
Oświaty, aby ten problem rozwiązać Pan Wójt poinformował, że mamy do czynienia z trudną
ustawą, która wymaga współpracy i zrozumienia ogromnej rzeszy ludzi. Każdy z nas chce jak
najlepiej, kieruje nami dobro wspólne, więc nie można wysuwać tak niesprawiedliwych i daleko
idących wniosków jak wspomniane naciski wywierane na dyrektorów szkół, aby nie zwiększali
etatów nauczycielom. Nie można się jednak dziwić decyzjom dyrektorów, którzy chcą mieć
swojego pracownika dostępnego w placówce, nie tylko dla siebie, ale również dla uczniów i ich
rodziców. Nie ingeruję w kompetencje dyrektorów w sprawie zatrudnienia.
Następnie ustosunkowując się do interpelacji zgłoszonej przez Radnego Adama Wcisłę Pan Wójt
przekazał, że porozmawia z Prezesem Spółki Komunalnej „Błysk” - nie może dochodzić do takich
sytuacji, że odpady segregowane czy też niesegregowane zostaną bez podania przyczyny
pozostawione na nieruchomości. Kolejno w nawiązaniu do zapytania Radnej Anny Dobaczewskiej
Pan Wójt przekazał, że gmina już wcześniej występowała do ANR o przejęcie gruntów, jednak w
innych celach. Zobaczymy jak program mieszkanie plus sprawdzi się w Białymstoku. W przypadku
naszej gminy mam pewne obawy, obecnie czynsz za mieszkanie komunalne wynosi 4,5 – 5 zł/mkw,
a i tak mieszkańcy wnioskują o umorzenia. Sytuacja nie poprawi się kiedy będzie trzeba za
mieszkanie zapłacić 10-20zł/mkw. Do tematu wrócimy na Komisji Wspólnej Rady Gminy.
Następnie głos zabrał Pan Marek Stec Prezes Spółki Komunalnej „Błysk”, który przekazał, że jest
zaskoczony wnioskiem Radnego Adama Wcisły, ponieważ odpady z ulicy zostały zabrane. Ponadto
pracownicy spotkali
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nieprawidłowości związanych z segregacją odpadów.
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)
Informację z funkcjonowania Gminnego Ośrodka Rehabilitacji za rok 2016 oraz bieżącą
działalność omówił Dyrektor GOR Pan Bogusław Jasik. Dyrektor przedstawił zebranym m.in.
informacje nt. wykonywanych zabiegów i porad rehabilitacyjnych, struktury zatrudnienia oraz
projektu zmian finansowania w kontrakcie z NFZ. Na zakończenie swojej wypowiedzi Dyrektor
podziękował za wyremontowanie ośrodka, w tym wykonanie podłóg, które były już w bardzo złym
stanie. Do omówionych treści radni nie wnieśli żadnych uwag.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Obrady opuścił Radny Adam Wcisła, w związku z powyższym aktualnie w posiedzeniu uczestniczy
14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób, stanowi 93 %, pozwalające
na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Ad 11)
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Gminnego Ośrodka
Rehabilitacji w Pruszczu został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały

została omówiona szczegółowo w dniu 23.05.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady
Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Dyrektora GOR Pana Bogusława Jasika radni nie
wnieśli żadnych uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016
Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu . W wyniku głosowania jawnego na obecnych 14

radnych, głosowało 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych (Radny Maciej
Różycki wstrzymał się od głosu) wobec powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając jej
numer i nazwę:
Uchwała XXXVI/283/17
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Gminnego Ośrodka
Rehabilitacji w Pruszczu
Treść uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 6.

Ad 12)
Sprawozdanie z funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2016 oraz bieżącą działalność
omówiła Pani Aleksandra Rosińska – Burek Dyrektor GBP. Do przedstawionych treści radni nie wnieśli

żadnych uwag.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad 13)
Informację z funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za rok 2016 oraz bieżącą
działalność omówił Pan Mirosław Kopka – Dyrektor GOKSiR. Do przedstawionych treści radni nie
wnieśli żadnych uwag.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 14)
Przewodniczący Rady Gminy Pan Przemysław Sznajdrowski zarządził 5 – minutowa przerwę.
Ad 15, 16)
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Pani Skarbnik Marii Maroszek,
która omówiła sprawozdania finansowe gminy za rok 2016. Sprawozdania obejmowały takie
informacje jak:
–

bilans z wykonania budżetu,

–

łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych,

–

łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane z rachunków zysków i strat jednostek

budżetowych,
–

łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujący dane wynikające z zestawień zmian w

funduszu jednostek budżetowych.
Zebrani nie wzięli udziału w dyskusji nt sprawozdania finansowego gminy za rok 2016.
Ad 17)

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz za
2016 rok został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona

szczegółowo w dniu 23.05.2017 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz za 2016
rok. 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 XXXVI/284/17
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz za 2016 rok
Treść uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 10.

Ad 18, 19)
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 z uwzględnieniem informacji o stanie mienia
komunalnego omówiła Skarbnik Gminy Pani Maria Maroszek. Do omówionych treści pytanie dot.

czynników mających wpływ na tak wysoki budżet zadał Radny Maciej Różycki. W odpowiedzi
Pani Skarbnik poinformowała, że na powyższe miały wpływ przede wszystkim środki z programu
500+ oraz 1 mln zł kredytu, który zaciągnęła gmina. Przekroczenie kwoty 40 mln zł w budżecie
jednostki spowoduje, że na gminie będzie ciążył obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego.
Ad 20)
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Pruszcz za 2016 rok został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została

omówiona szczegółowo w dniu 23.05.2017 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Pruszcz za 2016 rok. 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 XXXVI/285/17
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za
2016 rok

Treść uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 12.
Ad 21)

W dalszej części posiedzenia Skarbnik Gminy zapoznała zebranych z treścią uchwały Nr 7/S/2017
Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia
2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Gminę Pruszcz sprawozdaniu z
wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Sprawozdanie to zostało zaopiniowane pozytywnie.
Kopia opinii stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad 22)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej Grządka omówił czynności jakie zostały
wykonane przez Komisję w zakresie badania wykonania budżetu gminy za rok poprzedni z
uwzględnieniem kontroli realizacji budżetu przeprowadzonych w ciągu roku 2016. Po analizie
sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 oraz zapoznaniu się z
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w powyższej sprawie Komisja skierowała
wniosek do Rady Gminy Pruszcz o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2016.
Komplet dokumentów stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad 23)
Przewodniczący Rady Gminy Pan Przemysław Sznajdrowski przedstawił zebranym informacje
dotyczące działań podjętych w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. W dniu 4 maja
2017 r. wniosek złożony przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy został przekazany do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. W odpowiedzi Rada Gminy otrzymała uchwałę Nr 3/Kr/2017
Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz, a następnie uchwałę Nr 7/Kr/2017
Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie
sprostowania błędu pisarskiego w opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz w
sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pruszcz za 2016 rok, uznając powyższy wniosek za
prawidłowy w świetle przepisów prawa.
Komplet dokumentów stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad 24)
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Ad 25)
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz za rok 2016 został
przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo

w dniu 23.05.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały radni nie
wnieśli żadnych uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz za 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 XXXVI/286/17
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz za rok 2016
Treść uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 17.
W związku z udzieleniem Wójtowi Gminy Pruszcz absolutorium za rok 2016 Przewodniczący Rady
Gminy Pan Przemysław Sznajdrowski wraz z Radną Panią Anną Dobaczewską oraz Radnym
Panem Andrzejem Grządką wręczyli Wójtowi Gminy Pruszcz Panu Dariuszowi Wądołowskiemu
kwiaty wraz z życzeniami dalszych sukcesów, podejmowania kolejnych trafnych decyzji
przynoszących gminie zyski oraz efektywnych inwestycji realizowanych dla społeczności lokalnej.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Pan Dariusz Wądołowski, który podziękował Radzie Gminy za
zaangażowanie w realizację każdej inwestycji obejmującej swym zasięgiem Gminę Pruszcz. Pan
Wójt podziękowania skierował również do pracowników Urzędu Gminy, Sołtysów oraz
Dyrektorów podległych jednostek organizacyjnych bez wsparcia i pracy, których nie udałoby się
osiągnąć zamierzonych celów. Zadłużenie gminy z 22% spadło na 16%, pozyskujemy środki unijne
i z determinacją realizujemy zamierzone inwestycje. Rok 2017 zapowiada się naprawdę bardzo
dobrze, zakończymy termomodernizację energetyczną Urzędu Gminy oraz Szkół Podstawowych w
Niewieścinie i Łowinku, do użytku zostanie oddana również aula przy Zespole Szkół w Pruszczu, a
na koniec sierpnia ulica 3-Maja. Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Wójt podkreślił, że życie
stawia przed nami wyzwania, po to by je podejmować, więc krok po kroku będziemy realizować
kolejne ambitne projekty.
Ad 26)
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Pruszcz na lata 2017-2023 został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały

została omówiona szczegółowo w dniu 23.05.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady
Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Inspektor Alinę Malanowską radni nie

wnieśli żadnych uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023 . 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 XXXVI/287/17
w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz
na lata 2017-2023

Treść uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 19.
Ad 27)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Pruszcz w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pruszcz został przekazany radnym wraz

z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 23.05.2017 r. na
posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Zebrani podjęli dyskusję nt przygotowanego przez
Panią Inspektor Alinę Malanowską projektu uchwały. Różnicę zdań podsumował Przewodniczący
Rady Gminy poddając projekt uchwały pod głosowanie. Rada Gminy nie podjęła uchwały
zmieniającej uchwałę Rady Gminy Pruszcz w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Gminy Pruszcz . W wyniku głosowania jawnego na obecnych 14 radnych,

głosowało 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 4 radnych (Radni Przemysław
Sznajdrowski, Piotr Radecki, Artur Nowak oraz Tomasz Jankowski), przeciw 9 radnych (Radni
Anna Dobaczewska, Aneta Iglińska, Renata Osojca, Maciej Różycki, Wojciech Zieliński, Arkadiusz
Łyczywek, Andrzej Dembek, Józef Koszowski, Krzysztof Dziuda), wstrzymujący 1 radny (Radny
Andrzej Grządka) wobec powyższego Rada Gminy nie przyjęła uchwały zmieniającej uchwałę Rady
Gminy Pruszcz w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Pruszcz.

Wyniki głosowania imiennego jawnego stanowią załącznik nr 20.
Ad 28)
Treść uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 została omówiona szczegółowo
w dniu 23.05.2017 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 14 radnych, głosowało 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych wobec
powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXXVI/288/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Treść uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 22.
Ad 29)
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Cieleszyn został przekazany
radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu
23.05.2017 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
sprzedaży nieruchomości w miejscowości Cieleszyn . W wyniku głosowania jawnego na obecnych 14

radnych, głosowało 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych (Radna Renata
Osojca wstrzymała się od głosu) wobec powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając jej
numer i nazwę:
Uchwała XXXVI/289/17
w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Cieleszyn
Treść uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 24.
Ad 30)
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Cieleszyn został przekazany
radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu
23.05.2017 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

sprzedaży nieruchomości w miejscowości Cieleszyn . W wyniku głosowania jawnego na obecnych 14

radnych, głosowało 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych (Radna Renata
Osojca wstrzymała się od głosu) wobec powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając jej
numer i nazwę:
Uchwała XXXVI/290/17
w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Cieleszyn
Treść uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 26.
Ad 31)
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Pruszcz został przekazany
radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu
23.05.2017 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
sprzedaży nieruchomości 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 XXXVI/291/17
w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 28.
Ad 32)
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Pruszcz został przekazany
radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu
23.05.2017 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
sprzedaży nieruchomości 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 XXXVI/292/17
w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 30.
Ad 33)
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Pruszcz został przekazany
radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu
23.05.2017 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
sprzedaży nieruchomości 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 XXXVI/293/17
w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Pruszcz
Treść uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 32.
Ad 34)
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Niewieścin został przekazany
radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu
23.05.2017 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
sprzedaży nieruchomości w miejscowości Niewieścin . 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 XXXVI/294/17

w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Niewieścin
Treść uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 34.
Ad 35)
Dyrektor GOKSiR Pan Mirosław Kopka zaprosił wszystkich zebranych na Dni Gminy
Pruszcz, które odbędą się 10-12 czerwca. Przy okazji poprosił Sołtysów o wywieszenie plakatów
informujących o wydarzeniu na tablicach informacyjnych w sołectwach.
Kolejno Prezes Spółki Komunalnej „Błysk” Pan Marek Stec przekazał, że w wyniku
rozbudowy ul. 3-Maja w Pruszczu, została zniszczona studzienka kanalizacyjna, w kolejnej zaś jest
asfalt. Prezes uprzedził, że wjazd buldożerów na ul. 3-Maja będzie miał horrendalny wpływ na
jakość wody. W poniedziałek Prezes odbędzie spotkanie z kierownikami robót w w/w sprawie.
Pan Tadeusz Piaskowski poruszył następujące tematy:
–

budynek przy dworcu kolejowym w Pruszczu grozi zawaleniem, co więcej zrzesza się przy
nim grono młodzieży, co jest dla nich bardzo niebezpieczne. Zresztą budynek ten miał
zostać poddany rozbiórce. Prośba o ponowne wystąpienie do PKP o rozbiórkę budynku;

–

obwieszony reklamami słup przy Przedszkolu Samorządowym w Pruszczu oraz mnóstwo
śmieci przy przystanku autobusowym (mimo koszy na śmieci umiejscowionych w pobliżu)
bardzo obniżają estetykę miejscowości;

–

rozkład jazdy PKP, wniosek o podjęcie działań wspólnie z ościennymi gminami oraz
Starostwem Powiatowym w sprawie dostosowania rozkładu do potrzeb mieszkańców.
Następnie Pani Inspektor Alina Malanowska poinformowała Sołtysów o nowym wydaniu

Gazety Lokalnej, którą będzie można odebrać w UG pod koniec miesiąca.
Radny Maciej Różycki podjął temat farmy wiatrowej, informując, że mieszkańcy Brzeźna są
zaniepokojeni planami, gdzie 3,4 wiatraki moją powstać wokół domu. Nie jest prawdą, że
mieszkańcy patrzą jedynie na interes ekonomiczny. Poza tym każdy ma prawo bronić swojej
nieruchomości tym bardziej, że jej cena po wybudowaniu farmy wiatrowej drastycznie spadnie.
Kolejny temat, który został podjęty przez Radnego Macieja Różyckiego to nierówne traktowanie
mieszkańców gminy. Zdaniem Radnego mieszkańcy Serocka są wciąż kontrolowani, natomiast jak
nawet dzisiaj się dowiadujemy mieszkańcy Łaszewa, mimo nieczystości bytowych gromadzących
się przy drodze nie. Ponadto Radny prosił o odpowiedź od Pani Dyrektor Anny Szafrańskiej jakie
działania podejmuje GCO, aby zapewnić kadrę nauczycielską w Szkole Podstawowej w Łowinku.
Do wypowiedzi Radnego ustosunkowała się Pani Sołtys Brzeźna Krystyna Ruszkowska,
która poinformowała, że nieprawdą jest, że mieszkańcy Brzeźna są zaniepokojeni. Jedna z

mieszkanek założyła stowarzyszenie, zaprosiła ludzi spoza sołectwa, nawet spoza gminy, aby
poparli jej walkę z wiatrakami. W spotkaniu uczestniczyło może 10 osób z sołectwa, więc proszę
nie mówić o Brzeźnie jako sołectwie antywiatrakowym. To tylko jednostki. Następnie głos zabrał
Pan Wójt, który przekazał, że 34 osoby z terenu gminy wystąpiły przeciwko wybudowaniu Parku
Wiatrowego Pruszcz. Dlaczego mówimy o aspekcie finansowym, dlatego właśnie, że te osoby na
etapie uzgodnień doskonale wiedziały jak inwestycja ma wyglądać i ją zaakceptowały. Nie
obawiałbym się o to przedsięwzięcie, gdyby nie ustawa antywiatrakowa, która jasno wyznacza
termin realizacji inwestycji. Kontrole odnośnie ścieków są prowadzone na wyraźne życzenie
mieszkańców Serocka, gdyż mają dosyć przykrych zapachów dochodzących z ulic czy też z jeziora.
Następnie
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termomodernizacji, które odbędzie się 12 czerwca o godz. 11:00. Przy tej okazji Pan Wójt złożył
zebranym życzenia z okazji Dnia Pracownika Samorządowego.
Następnie Pani Dyrektor Anna Szafrańska poinformowała zebranych, że Gminne Centrum
Oświaty nie ma kompetencji aby zapewniać kadrę nauczycielska do szkół. To zadanie dyrektora
szkoły. Radny Maciej Różycki zaznaczył, że podczas zebrania w Łowinku, mówiono, że GCO i
Wójt pomogą pozyskać nauczycieli do Szkoły Podstawowej w Łowinku. Zebrani podjęli burzliwą
dyskusję, do której włączyli się również pozostali Radni. Zakańczając wymianę zdań głos zabrał
Pan Wójt, który poinformował, że reforma oświaty będzie wprowadzała duże emocje, jednak nie
jest to powód, aby dać sobie wmawiać nieprawdę. Każdy zna zakres swoich kompetencji. Wójt nie
może wywierać nacisków na Dyrektorów, może wyłącznie rozmawiać. To dyrektor jest
odpowiedzialny za funkcjonowanie szkoły. Wraz z zainteresowanymi rodzicami wypracowaliśmy
„honorową umowę” w kwestii utworzenia 7 klasy w Szkole Podstawowej w Łowinku i tych ustaleń
się trzymamy.
Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy złożył zebranym życzenia z okazji Dnia
Samorządowca.
Ad 36)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXXVI Sesje RG.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Gminy

Natalia Lewandowska

Przemysław Sznajdrowski

