Protokół Nr XXXVIII/2017 z Sesji Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 sierpnia 2017 roku.

Ad 1)
Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Pan Przemysław Sznajdrowski o godz. 12:00 w sali
posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu otworzył XXXVIII 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 – Dariusz Wądołowski,
Kierownik Biura Podatków i Opłat – Aleksandra Płoszyńska,
Kierownik Biura Inwestycji – Sebastian Kendra,
Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty – Anna Szafrańska,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – w/z Magdalena Jaworska,
Kierownik Posterunku Policji w Pruszczu – p.o. Marcin Pawlak,
Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pruszcz – Grzegorz Pączek,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu – Mirosław Kopka,
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 XXXVIII 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 w Pruszczu.
11. Informacja Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w sprawie oceny stanu
bezpieczeństwa p- pożarowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023:
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków
stanowiących dochody budżetu Gminy Pruszcz karta płatniczą.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Serock i Pruszcz do kategorii
dróg gminnych.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pruszcz na lata 2014 – 2018”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pruszcz dla
Gminnej Spółki Wodnej w Pruszczu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód
i urządzeń wodnych.
18. Podjęcie 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.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Pruszcz dotyczących opracowania „Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017 – 2023”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Pruszcz do
projektu pn. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego
obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
24. Wolne wnioski i informacje.
25. 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)
Radny Krzysztof Dziuda zainteresował się własnością terenu pomiędzy stacją kolejową, a ul.
Kolejową. Zdaniem Radnego należałoby wytyczyć ścieżkę czy też wybudować chodnik od dworca
do ul. Kolejowej w Pruszczu.
Kolejnych pytań oraz interpelacji nie zadano.

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)
Odpowiedzi na wnioski i interpelacje udzielane były na bieżąco na ostatniej sesji.

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 przedstawił p.o. Kierownika
Posterunku Policji w Pruszczu mł. asp. Marcin Pawlak. 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 radni nie wnieśli żadnych uwag.

Ad 11)
Informację nt. oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Pruszcz
przedstawił Komendant Gminny OSP Pan Grzegorz Pączek. Komendant scharakteryzował siedem
jednostek straży pożarnych działających na terenie gminy Pruszcz, przedstawił bilans wyjazdów
poszczególnych jednostek OSP oraz poinformował o coraz częstszych wyjazdach do skutków burz
i nawałnic. Działalność jednostek OSP nie kończy się jednak na akcjach ratowniczo – gaśniczych.
Druhowie współpracują z dyrektorami szkół, sołectwami, kołami gospodyń wiejskich oraz
Gminnym Ośrodkiem, Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu prowadząc pogadanki i pokazy
pierwszej pomocy. Uczestniczą również w uroczystościach państwowych i kościelnych. Na
zakończenie sprawozdania Komendant podziękował wszystkim tym, którzy w rozmaity sposób
wspierają działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Radny Maciej Różycki zapytał o kursu na
kwalifikowaną pierwszą pomoc, a dokładniej ilość druhów, która weźmie w takim kursie udział.
Komendant przekazał, że szóstka druhów będzie recertyfikowała swoje uprawnienia. Koszt
jednostkowy takiego kursu wynosi 250 zł/os w przypadku recertyfikacji, natomiast już 550 zł/os
w pozostałych przypadkach, tj. kiedy kurs robimy po raz pierwszy lub kiedy od zdania egzaminu
miną 3 lata. Kolejno Radny Maciej Różycki zapytał o stan pojazdów w poszczególnych jednostkach
oraz o ich roczniki. Komendant poinformował, że wozy są dość stare, jednak ich liczniki nie są
takie złe. Oczywiście przydałyby się nowe wozy strażackie, ale to wszystko zależy od budżetu
jakim dysponuje gmina. Głos ponownie zabrał Radny Maciej Różycki pytając o ilość wozów
z ponad 30-letnim stażem. Komendant poinformował, że na terenie gminy znajdują się 4 takie
wozy. Z kolei Pani Sołtys Alicja Polak zaproponowała, aby na wrześniowych Zebraniach
Wiejskich, dzieląc środki z funduszu sołeckiego pamiętać o druhach i wspomóc Ochotnicze Straże
Pożarne. Kolejnych pytań nie zadano.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 12)
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 –2023 został

omówiony szczegółowo w dniu 9.08.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do
projektu uchwały omówionego przez Panią Kierownik Biura Podatków i Opłat Aleksandrę
Płoszyńską radni nie wnieśli żadnych uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2017 –2023. 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 XXXVIII/304/17
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 –2023
Treść uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 6.

Ad 13)
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 został omówiony szczegółowo
w dniu 9.08.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały
omówionego przez Panią Kierownik Biura Podatków i Opłat Aleksandrę Płoszyńską radni nie
wnieśli uwag. Pani Kierownik zwróciła się do Radnego Macieja Różyckiego, który na posiedzeniu
Komisji Wspólnej RG zapytał dlaczego 110 tys. zł ze świadczeń społecznych zostało
przeniesionych na składkę na ubezpieczenie społeczne? Otóż Pani Kierownik poinformowała, że
zmiany między paragrafami zostały wprowadzone na wniosek Referatu Świadczeń Rodzinnych,
w ramach środków z budżetu państwa. Składki na ubezpieczenie świadczeniobiorców, nalicza się
dopiero po wydaniu decyzji o wypłacie świadczenia rodzinnego, stąd zaistniała zmiana miedzy
paragrafami. 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 XXXVIII/305/17
w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na rok 2017
Treść uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 8.

Ad 14)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących
dochody budżetu Gminy Pruszcz karta płatniczą został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na
sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 9.08.2017 r. na posiedzeniu Komisji
Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Kierownik Biura Podatków
i Opłat Aleksandrę Płoszyńską radni nie wnieśli żadnych uwag. Przewodniczący obrad odczytał
projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Pruszcz kartą
płatniczą. 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 XXXVIII/306/17
zmieniająca uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody
budżetu Gminy Pruszcz karta płatniczą
Treść uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 10.

Ad 15)
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Serock i Pruszcz do kategorii dróg
gminnych został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została
omówiona szczegółowo w dniu 9.08.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do
projektu uchwały omówionego przez Kierownika Biura Inwestycji Pana Sebastiana Kendrę pytanie
dot. zaliczenia drogi prowadzącej z ul. Wyzwolenia do boiska sportowego w Serocku do kategorii
dróg gminnych zadał Radny Maciej Różycki. W odpowiedzi Pan Kierownik przekazał, że podczas
przygotowywania kolejnej uchwały wniosek Radnego będzie uwzględniony. Wobec braku
kolejnych pytań Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada
Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Serock i Pruszcz do kategorii
dróg gminnych. 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 XXXVIII/307/17
w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Serock i Pruszcz do kategorii dróg gminnych

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

Ad 16)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pruszcz na lata 2014 – 2018” został przekazany
radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu
9.08.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego
przez Kierownika Biura Inwestycji Pana Sebastiana Kendrę pytanie zadał Radny Maciej Różycki:
czy zmiany dot. również przekształcenia mieszkań z komunalnych na socjalne? W odpowiedzi Pan
Kierownik przekazał, że owszem takie przekształcenie miało miejsce w przypadku lokalu
znajdującego się na ul. Sportowej 10 w Pruszczu. Radni nie zadali kolejnych pytań.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Pruszcz na lata 2014 – 2018”. 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 XXXVIII/308/17
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Pruszcz na lata 2014 – 2018”
Treść uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 14.

Ad 17)
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pruszcz dla Gminnej
Spółki Wodnej w Pruszczu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona
szczegółowo w dniu 9.08.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu
uchwały omówionego przez Kierownika Biura Inwestycji Pana Sebastiana Kendrę radni nie wnieśli
żadnych uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada
Gminy podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pruszcz dla
Gminnej Spółki Wodnej w Pruszczu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń

wodnych. 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 XXXVIII/309/17
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pruszcz dla Gminnej Spółki
Wodnej w Pruszczu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
Treść uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 16.

Ad 18)
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 9.08.2017 r.
na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez
Kierownika Biura Inwestycji Pana Sebastiana Kendrę radni nie wnieśli 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 XXXVIII/310/17
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
Treść uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 18.

Ad 19)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

Gminy Pruszcz dotyczących 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 9.08.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do
projektu uchwały omówionego przez Wójta Gminy Pana Dariusza Wądołowskiego radni nie
wnieśli żadnych uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Pruszcz dotyczących 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 XXXVIII/311/17
zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pruszcz
dotyczących opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017 –
2023”
Treść uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 20.

Ad 20)
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Pruszcz do projektu pn.
„ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść
uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 9.08.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej
Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Wójta Gminy Pana Dariusza
Wądołowskiego radni nie wnieśli żadnych uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie przez Gminę Pruszcz do projektu pn. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. 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 XXXVIII/312/17
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Pruszcz do projektu
pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Treść uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 22.

Ad 21)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązującego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli został omówiony szczegółowo w dniu 9.08.2017 r. na
posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią
Dyrektor GCO Annę Szafrańską radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt
uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
zasad rozliczania tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycieli. W wyniku
głosowania jawnego na obecnych 14 radnych, głosowało 14 radnych, za przyjęciem uchwały
głosowało 11 radnych (Radni: Arkadiusz Łyczywek, Andrzej Dembek oraz Renata Osojca
wstrzymali się od głosu) wobec powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając jej numer
i nazwę:
Uchwała XXXVIII/313/17
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązującego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli
Treść uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 24.

Ad 22)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad
przyznawania

i

wypłacania

nauczycielskiego

dodatku

mieszkaniowego

dla

nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych został omówiony szczegółowo w dniu
9.08.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego
przez Panią Dyrektor GCO Annę Szafrańską radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący obrad
odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą
uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 14 radnych, głosowało 14 radnych, za
przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych (Radni: Arkadiusz Łyczywek oraz Renata Osojca
wstrzymali się od głosu) wobec powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę nadając jej numer
i nazwę:

Uchwała XXXVIII/314/17
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania
i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych
Treść uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 26.

Ad 23)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli został
omówiony szczegółowo w dniu 9.08.2017 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do
projektu uchwały omówionego przez Panią Dyrektor GCO Annę Szafrańską pytanie zadała Radna
Renata Osojca: Na czym stanęły rozmowy z przedstawicielami Związków Zawodowych
w przypadku nieobecności dziecka, które ma nauczanie indywidualne? Pani Dyrektor
poinformowała, że powyższy problem nie był uzgadniany, będziemy nad nim pracować
w kolejnych miesiącach. Następnie w odpowiedzi na pytanie Radnego Macieja Różyckiego Pani
Dyrektor potwierdziła, że omawiany projekt uchwały jest wynikiem protokołu uzgodnień,
natomiast prace nad niezgodnościami będą podjęte w kolejnych miesiącach. Radni nie wnieśli
żadnych uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada
Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
W wyniku głosowania jawnego na obecnych 14 radnych, głosowało 14 radnych, za przyjęciem
uchwały głosowało 10 radnych (Radni: Arkadiusz Łyczywek, Andrzej Dembek, Renata Osojca oraz
Józef Koszowski wstrzymali się od głosu) wobec powyższego Rada Gminy przyjęła uchwałę
nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXXVIII/315/17
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Treść uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 28.

Ad 24)
Jako pierwsza głos zabrała Pani Sołtys Krystyna Ruszkowska z pytaniem do kogo należy się
zwrócić o przyłącze prądu? W odpowiedzi Przewodniczący Rady Gminy Pan Przemysław

Sznajdrowski przekazał, że należy to zgłosić do energetyki do Świecia.
Następnie głos zabrała Pani Sołtys Elżbieta Jurkiewicz, która poruszyła następujące
problemy:
a) Podczas wymiany okien w ośrodku zdrowia w Serocku doszło do niedopatrzeń. Pomiędzy
oknem, a parapetem jest szczelina przez którą woda wlewa się do gabinetu lekarskiego.
b) W czasie nieobecności lekarza w ośrodku w Serocku, mieszkańcy nie mają możliwości
jechać do ośrodka do Pruszcza, ponieważ nie mają tam kartotek. Zdaniem Pani Sołtys to
kwestia oprogramowania, wspólnej bazy pacjentów, z której korzystaliby lekarze zarówno
w Pruszczu jak i w Serocku.
c) Na ul. Kolejowej w Serocku od posesji P. Zawiślaka zgasło oświetlenie uliczne.
Z kolei Pani Sołtys Justyna Redzimska zgłosiła brak oświetlenia w Gołuszycach.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu Pan Mirosław Kopka
zaprosił wszystkich zebranych na Dożynki Gminne, które odbędą się 27 sierpnia.
Powracając do tematu opieki zdrowotnej, Radny Maciej Różycki poinformował, że brał
ostatnio udział w procederze, w którym kilkoro rodziców wraz ze swoimi dziećmi musiało pojechać
do ośrodka zdrowia w Pruszczu, żeby lekarz mógł sprawdzić stan zdrowia dziecka, które następnie
miało być szczepione w ośrodku w Serocku. Następnie Radny poinformował, że niepokoi go
przyszłoroczny plan budżetu. Przeznaczenie środków w wysokości 4 mln zł z budżetu gminy - co
stanowi ok. 11 % całego budżetu – na budowę hali sportowej w Pruszczu jest dość obciążające. Czy
w związku z powyższym inne inwestycje nie staną pod znakiem zapytania, np. utwardzenie drogi
powiatowej w Serocku?
Do powyższych pytań i wątpliwości ustosunkował się Wójt Pan Dariusz Wądołowski.
Ośrodki zdrowia na terenie gminy są niepublicznymi zakładami opieki, które mają swoich
prezesów i powinny sobie poradzić z podglądem kartotek pacjentów. Dziwi mnie jednak, że Pani
doktor z Serocka tak długo zwlekała z poinformowaniem o kałużach wody znajdujących się w jej
gabinecie. Oczywiście firma, która wstawiała okna musi naprawić swój błąd. Sytuacja ze
szczepieniem dzieci, o której wspomniał Radny Maciej Różycki to ewidentny przykład braku
dobrego zarządzania. Niestety nie mogę zrobić nic innego jak tylko wspomnieć o zaistniałej
sytuacji podczas rozmów z prezesami. Dobre zarządzanie, planowanie strategiczne to priorytet
w dzisiejszych czasach. Planujemy po to, aby osiągnąć zamierzone cele, zrealizować inwestycje.
WPF daje gminie gwarancję zrealizowania wszystkich planów. Zadania nadplanowe natomiast
mogą być trudne do osiągnięcia. Posiadamy rezerwę, aby WPF ewentualnie wydłużyć. Jesteśmy
gminą, której wskaźnik zadłużenia znacznie się obniżył (z 22% do 16%). W ubiegłym roku poza
planem wykonaliśmy drogę w Łowinku, ponieważ była taka możliwość. Sami przygotowujemy
wnioski o dofinansowania, ograniczamy koszty jak to jest tylko możliwe. Będziemy się dalej

rozwijać i zarządzać finansami najlepiej jak potrafimy.
Kolejno głos zabrał Radny Adam Wcisła, który przekazał, że pacjent przychodząc do
lekarza powinien mieć przy sobie dokumentacje medyczną. Taką dokumentacje można w ośrodku
zeskanować, jednak to nadal nie zmieni faktu, że jakość łączy internetowych nie jest wystarczająca.
Z programu cyfryzacji skorzysta jedynie Urząd Gminy, w innych obiektach użyteczności publicznej
oraz w domach nic się nie zmieni. Podczas budowy dróg gminnych powinniśmy podjąć współprace
z odpowiednimi firmami, które przy okazji wymieniłyby okablowanie internetowe.
Następnie Radna Anna Dobaczewska przekazała, że nadal nie uzyskała odpowiedzi na
interpelację zgłoszoną 28 maja. W odpowiedzi Pan Wójt przekazał, że tak jak przekazał na Sesji
w dniu 28 maja program rządowy „mieszkanie plus” jest wbrew pozorom dla ludzi bogatych.
Gminy nie stać na taką inwestycję. Radna Anna Dobaczewska zapytała również jaka jest możliwość
pozyskania ziemi z ANR? Pan Wójt poinformował, że takie pytanie zostanie skierowane
bezpośrednio do Agencji.
Kolejno głos zabrała Pani Sołtys Wioletta Ugorek pytając o remont świetlicy wiejskiej
w Luszkówku. Ustosunkowując się do pytania Pan Wójt przekazał, że porozmawia z wykonawcami
robót, aby przyspieszyli remont. Wójt dodał również, że na ten rok nie ma już dodatkowych
środków w budżecie. Na wrześniowych zebraniach wiejskich mieszkańcy będą dzielić fundusz
sołecki na rok 2018, tymi środkami będziemy dysponować.
Sołtys Małociechowa Pan Leon Kempiński wnioskował o ograniczenie prędkości
w miejscowości Małociechowo. Natomiast Radny Arkadiusz Łyczywek zwrócił się o umieszczenie
znaku teren zabudowany w części miejscowości Łowinek oraz o ograniczenie prędkości na ul.
Leśnej do 70 km/h. Do wniosków dołączyła się Pani Sołtys Danuta Grochowska z prośbą
o umieszczenie znaku teren zabudowany w miejscowości Bagniewko.

Ad 25)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXXVIII Sesję Rady
Gminy.
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Natalia Lewandowska
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