Protokół nr XXI/2016
z XXI Sesji VII kadencji Rady Gminy Pruszcz Gdański,
która odbyła się dnia 30 czerwca 2016 r.
W XXI Sesji Rady Gminy Pruszcz Gdański uczestniczyli: Wójt Gminy- Magdalena
Kołodziejczak, Z-ca Wójta – Andrzej Bożyk, Sekretarz Gminy – Małgorzata
Grzegorczyk, Skarbnik Gminy – Mirosława Lica oraz Radca Prawny – Elżbieta
Zajączkowska-Matejko.

I. SPRAWY REGULAMINOWE
1. Otwarcie Sesji.
Otwarcia XXI Sesji Rady Gminy dokonała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Danuta
Czerwińska (wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Gminy).
2. Stwierdzenie Quorum.
Przewodnicząca obrad sprawdziła listę obecności radnych stwierdzając quorum;
ustawowy skład Rady Gminy Pruszcz Gdański wynosi 21 radnych. Listę obecności
podpisało 16 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Danuta Czerwińska radnych ma uwagi do porządku obrad dzisiejszej sesji?

Czy ktoś z Państwa

Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 16 radnych) za przyjęciem
porządku obrad głosowało 16 osób.
4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Danuta Czerwińska - Czy ktoś z Państwa
Radnych ma uwagi do protokołu z XX sesji Rady Gminy?
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 16 radnych) za przyjęciem
protokołu z XX sesji Rady Gminy głosowało 16 osób.
II. ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWIE:
1. przyjęcia i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pruszcz

Gdański
Projekt uchwały odczytała M. Waga – pracownik merytoryczny
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Danuta Czerwińska - Otwieram dyskusję.
Pani Weronika Chmielowiec – Techniczna uwaga: w projekcie, który otrzymaliśmy
jest błąd pisarski. Na każdej stronie jest nagłówek : Program Ochrony Powietrza

Województwa Śląskiego, w którym stwierdzono ponad normatywny poziomy
substancji w powietrzu. Prosiłabym, żeby to usunąć i zmienić na nasz program.
Pan Michał Waga – to jakiś błąd maila.
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 16 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 16 osób, Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXI/45/2016 z
dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia i wdrażania planu gospodarki
niskoemisyjnej dla gminy Pruszcz Gdański
2. wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe” w ramach
przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe
Projekt uchwały odczytała I. Kicińska – pracownik merytoryczny.
Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Danuta Czerwińska - Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 16 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 16 osób, Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXI/46/2016 z
dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorskie
Szlaki Kajakowe” w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe.
Na sesję przybył Radny Zygmunt Zalewski.
3. wspólnej realizacji projektu pn. „Zakup i montaż urządzeń do produkcji
energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie”
Projekt uchwały odczytała I. Kicińska – pracownik merytoryczny.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Danuta Czerwińska - Otwieram dyskusję.
Pan Zygmunt Zalewski – Wypowiedź nie została nagrana z powodu nie włączenia
mikrofonu.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – W ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego będzie ogłoszony konkurs na budowę odnawialnych źródeł energii. Na
dzień dzisiejszy mamy następującą sytuację. Możemy składać wniosek na
odnawialne źródła energii po wcześniejszym wykonaniu Programu FunkcjonalnoUżytkowego. Na bazie tego programu wskazujemy obiekty użyteczności publicznej
czyli w naszym przypadku to będą przede wszystkim: szkoły, świetlice i inne obiekty
np. Ośrodek Kultury. Analizowaliśmy również możliwość ogłoszenia naboru wniosków
od osób fizycznych, które chciałyby skorzystać z możliwości montowania paneli
fotowoltaicznych na swoich dachach. Sprawa jest niezwykle skomplikowana. Biorąc
pod uwagę to, że mamy punkty za partnerstwo, umówiliśmy się w taki sposób, że
gmina Przywidz, Suchy Dąb, Cedry i Pszczółki idą w jednym partnerstwie, my
idziemy z Trąbkami. Na początku interpretacja była taka, że projekt nie może
przekraczać 2 MW energii pozyskanej. Wyobrażamy sobie to tak: osoby fizyczne
składają wolę przystąpienia do takiego projektu, następnie idą specjaliści od spraw
technicznych, analizują czy byłaby możliwość umieszczenia takich paneli
fotowoltaicznych na dachu. W między czasie zmieniła się ustawa, w związku
z powyższym warunki dotyczące produkcji na własne potrzeby energii też się
zmieniły. Następna sprawa: bardzo długo nasze panie próbowały wyjaśnić czy jeżeli
ktoś z osób fizycznych taką instalację będzie mógł uzyskać na swoim dachu czy jest

to pomoc publiczna czy nie. Zgodnie z dyrektywami unijnymi to osoba fizyczna, która
zamontuje taką instalację na swoim dachu staje się przedsiębiorcą, więc trzeba by
było brać oświadczenia. Wystąpiliśmy jeszcze o interpretację do Urzędu Skarbowego
czy od energii wyprodukowanej przez osobę fizyczną będzie trzeba płacić podatek
dochodowy. Mówię to Państwu, aby pokazać, że cała ta materia jest niezwykle
skomplikowana. Urząd Skarbowy ma najwięcej pytań od naszej gminy. Mieliśmy
dzisiaj na tę okoliczność spotkanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
czyli ekspertem od odnawialnych źródeł energii. Po tym spotkaniu i po wysłaniu
Państwu tej uchwały, mieliśmy spotkanie organizowane przez pana Starostę
z wszystkimi wójtami. Z góry Państwa uprzedzam, że być może w sprawie tej
uchwały spotkamy się ponownie. Na dzisiaj walczymy, żeby w ogóle móc stworzyć
wniosek. Jest tak dużo niejasności w tym działaniu. Jest to zupełna nowość. Nie
chcielibyśmy narobić naszym mieszkańcom i sobie kłopotu. Jest jeszcze kwestia
dofinansowania, na dzisiaj mówi się, że teoretycznie 85% będzie dofinansowane, ale
de facto może być 60%. Na przyszły rok WFOŚ powiedział, że będzie możliwość
składania indywidualnych wniosków. Dla rolników będzie stworzony punkt
konsultacyjny dotyczący możliwości pozyskania czy zamontowania takich paneli. Na
dzisiaj rano sytuacja była nieco inna, teraz już też jest inna. My prosimy o możliwość
przygotowywania się do tego projektu. Ostateczny kształt pewnie wyklaruje się może
za miesiąc lub półtora. Możliwe również, że w tej właśnie formule będziemy
przygotowywać dokumenty. Uważam, że jest to najtrudniejszy projekt jaki do tej pory
realizowaliśmy dlatego, że nie ma praktycznie żadnego doświadczenia w tej kwestii.
Pan Zygmunt Zalewski – Ja nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie. W jakiej formie
Gmina chce współpracować, czy jako pośrednik, komisant czy dealer? Może na
koszt własny i w swoim imieniu?
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – W części odpowiedziałam, bo mówiłam
o poziomie dofinansowania. Jak każdy inny wniosek, składamy go, mamy udział
własny, który do niego musimy wnieść. Na podstawie dokumentów, które opracujemy,
przyjdą fachowcy i powiedzą, że np. na szkole w Rotmance potrzebujemy urządzenia
o jakiejś mocy i w związku z tym będziemy wiedzieć jaki będzie koszt tego. Po
złożeniu wniosku i po ocenie tych wniosków dowiemy się dopiero jaki poziom
dofinansowania możemy dostać. Przypomnę też, że nie musimy z tego korzystać.
Możemy się wycofać. Natomiast gmina będzie beneficjentem i podmiotem
realizującym projekt, tak jak w każdym innym przypadku. Nie będziemy dealerem, ani
pośrednikiem. Jeżeli wejdą osoby fizyczne ogłaszamy na stronie internetowej nabór
na określonych warunkach. Dzisiaj nie wiemy czy ten projekt będzie skierowany
również do osób fizycznych. Dzisiaj na spotkaniu z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska wyszły kolejne nowe wydarzenia. Będziemy ogłaszali nabór do
konkursu. Będziemy robili dokumentację na nasze obiekty. Po skompletowaniu
wszystkich dokumentów będziemy składać wniosek o dofinansowanie.
Pan Zygmunt Zalewski – To należy tu skreślić „zakup i montaż”. Może być to
pomoc, wszystko ale nie zakup i montaż. Tworzymy wtedy firmę, a firma musi działać
na określonych według prawa handlowego warunkach.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – My będziemy ogłaszali przetarg na zakup
i montaż urządzeń.
Pani Izabela Kicińska – Nazwa projektu musi nawiązywać konkretnie co będziemy
robić i gdzie. My nie budujemy żadnej infrastruktury tylko kupujemy urządzenie i je
montujemy. W nazwie projektu musi to być wpisane. My będziemy beneficjentami
głównymi pomocy, a sami będziemy udzielać pomocy osobą indywidualnym.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – Uprzedzałam Państwa wcześniej, że

dzisiejsza sesja może być w takim szybkim trybie zwołana. Możliwe, że będzie
konieczność spotkanie się jeszcze raz. Nie chcielibyśmy stracić możliwości
pozyskania pieniędzy oraz szansy na tańszą o 50% energię. Pracujemy w takim
tempie i w takich warunkach.
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 17 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 16 osób, przeciw 1 osoba, Rada Gminy podjęła Uchwałę nr
XXI/47/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.
„Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych
w Gminie Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie”.
III. ZAKOŃCZENIE SESJI RADY GMINY.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Danuta Czerwińska – W wyniku wyczerpania
porządku obrad stwierdzam, że XXI Sesja Rady Gminy Pruszcz Gdański VII Kadencji
została zakończona o godz. 15:30.
Protokołowała:
Marta Nowicka
Protokół został przyjęty na XXII Sesji Rady Gminy Pruszcz Gdański VII kadencji w
dniu 27 lipca 2016 r.

