Protokół nr XXIII/2016
z XXIII Sesji VII kadencji Rady Gminy Pruszcz Gdański,
która odbyła się dnia 29 sierpnia 2016 r.
W XXIII Sesji Rady Gminy Pruszcz Gdański uczestniczyli: Wójt Gminy – Magdalena
Kołodziejczak, Sekretarz Gminy – Małgorzata Grzegorczyk, Skarbnik Gminy –
Mirosława Lica oraz Radca Prawny – Robert Dargiewicz.
I. SPRAWY REGULAMINOWE
1. Otwarcie Sesji.
Otwarcia XXIII Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Marek Kowalski.
2. Stwierdzenie Quorum.
Przewodniczący obrad sprawdził listę obecności radnych stwierdzając quorum;
ustawowy skład Rady Gminy Pruszcz Gdański wynosi 21 radnych. Listę obecności
podpisało 19 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - Czy ktoś z Państwa radnych ma
uwagi do porządku obrad dzisiejszej sesji?
Pani Weronika Chmielowiec – Z uwagi na to, że ostatnie dwie sesje były
pozbawione punktu „Interpelacje i zapytania radnych” to proszę o wprowadzenie tego
punktu na koniec, tak żeby Państwo nie czekali. Rozumiem, że czas będzie nas
naglił , ale i zdążymy to omówimy. Nie zostawiajmy wszystkiego na wrzesień. Mam
dwie sprawy dość pilne.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – Został ogłoszony termin rozstrzygnięcia
konkursy na projekt, który pisaliśmy „wsparcie procesu kształcenia kompetencji
kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod
nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański”. Jest to projekt na kilka milionów
złotych. Prosimy, abyście Państwo wyrazili zgodę na podpisanie umowy partnerskiej,
która jest elementem realizacji tego projektu. Gmina wcześniej przeprowadziła
konkurs zgodnie z przewidywanymi procedurami. Jest to upoważnienie do
podpisanie umowy. Nie chcielibyśmy Państwa po raz kolejny w ciągu tygodnia czy
kilku dni fatygować. Szczegóły podamy przy uchwale.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - Czy są jeszcze inne uwagi do
porządku dzisiejszej sesji?
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - Kto z Państwa jest za tym, żeby
wprowadzić punkt do porządku obrad „Interpelacje i zapytania radnych”?
W wyniku głosowania ( w głosowaniu brało udział 19 radnych) za
wprowadzeniem do porządku obrad punktu „Interpelacje i zapytania radnych”
głosowało 19 osób.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - Kto z Państwa radnych jest za
wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wspólnej realizacji
projektu pn. „ Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów

poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach
Gminy Pruszcz Gdański”, współfinansowanego z europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1
Jakość edukacji ogólnej?
W wyniku głosowania ( w głosowaniu brało udział 19 radnych) za
wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wspólnej
realizacji projektu pn. „ Wsparcie procesu kształtowania kompetencji
kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i
metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański”, współfinansowanego z
europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2
Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej głosowało 19
osób.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Stwierdzam, że porządek obrad
został przyjęty z dwoma poprawkami.
4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski- Kto z Państwa radnych ma uwagi
do protokołu z XXII sesji Rady Gminy? Nie widzę zgłoszeń, wobec tego uważam, że
protokół z XXII Sesji został przyjęty bez uwag.
II. Wręczenie aktów mianowania nauczycielom.
Pani Wójt Gminy Pruszcz Gdański wręczyła akty mianowania nauczycielom z
terenu naszej gminy.
Lista osób, które otrzymały akty mianowania stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1.zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
Projekt uchwały odczytała M. Lica – Skarbnik Gminy.
Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu opiniuje projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 19 osób, Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXIII/53/2016 z
dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.
2. określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz,
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zatrudnionym
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański
Projekt uchwały odczytała B. Chodkowska – pracownik merytoryczny.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu , Zdrowia i Opieki Społecznej opiniuje projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.

W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 19 osób, Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXIII/54/2016 z
dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i
rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio
z uczniami lub na ich rzecz, nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze, zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Pruszcz Gdański
3. udzielenia przez Gminę Pruszcz Gdański pomocy finansowej Powiatowi
Gdańskiemu dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2216G Rekcin –
Wojanowo - Rusocin w ramach inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na
drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr
2216G Rekcin- Wojanowo- Rusocin, nr 2220G Różyny – Ulkowy - Rębielcz oraz
2207G Borowina (Nowy Wiec – Skarszewy) etap II” finansowanej z Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
Projekt uchwały odczytał A. Futrzyński – pracownik merytoryczny.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – Miejscowości podawane, może niedokładnie
pokazują zakres na terenie naszej gminy. Od wielu lat razem z powiatem gdańskim
realizujemy przebudowy tych odcinków dróg powiatowych, które biegną na terenie
gminy. Dzięki temu zmienia się poprawa bezpieczeństwa. Po spotkaniu, które miało
miejsce w gminie z Referatem Infrastruktury Drogowej Powiatu Gdańskiego
uznaliśmy, że takim newralgicznym punktem jest miejscowość Wojanowo.
Nawierzchnia tam jest bardzo mocno zużyta. Przystanek autobusowy znajduje się na
pasie ruchu, wiec w ramach tej inwestycji byłaby zrobiona nakładka przez całą wieś
Wojanowo. Wybudowana byłaby zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zatoka
autobusowa. Ważną sprawą byłaby przebudowa chodnika przez całą wieś. Ten
chodnik pamięta czasy sprzed kilkudziesięciu lat. Jesteśmy umówieni wstępnie z
właścicielem prywatnych gruntów, który pozwoliłby na poszerzenie trochę tego
chodnika. Z pewnością kojarzycie Państwo jak się po prawej stronie kończy park w
Wojanowie, jest tam bardzo wąski chodnik. Dzieci idące piechotą ze szkoły w
Wojanowie w kierunku chodnika do Będzieszyna muszą schodzić na pas drogi na
łuku. Jest to bardzo niebezpieczne. Jest to ważna inwestycja. Kosztowo nie jest aż
tak bardzo wysoka, dlatego pomysł, żeby tę inwestycję jeszcze wspólnie zrealizować.
W tym roku zmieniła się zasada oceny działań i jeżeli partner beneficjenta, który
składa wniosek zadeklaruje wyższy udział niż 50%, to są wtedy dodatkowe punkty.
Gmina Pruszcz Gdański dofinansowałaby 51%, 49% powiat, czyli ta kwota nie
przekroczyłaby 150 tyś.
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej opiniuje projekt
uchwały pozytywnie.
Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu opiniuje projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Zygmunt Zalewski – W paragrafie 2 ma być „złożony wniosek” czy „ złoży
wniosek”?
Pani Małgorzata Grzegorczyk – „Złoży wniosek”.
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 19 osób, Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXIII/55/2016 z
dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia przez Gminę Pruszcz Gdański

pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu dla zadania pn. Przebudowa drogi
powiatowej nr 2216G Rekcin – Wojanowo - Rusocin w ramach inwestycji pn.:
„Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez
przebudowę dróg powiatowych nr 2216G Rekcin- Wojanowo- Rusocin, nr
2220G Różyny – Ulkowy - Rębielcz oraz 2207G Borowina (Nowy Wiec –
Skarszewy) etap II” finansowanej z Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Sesję opuścił Pan Karol Karc.
4. wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorscy Partnerzy eRozwoju”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt uchwały odczytała M. Maciuk - pracownik merytoryczny.
Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu opiniuje projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Zygmunt Zalewski – Ile nas to będzie kosztowało?
Pani Marzena Maciuk – Nic.
Pan Zygmunt Zalewski - Jak to możliwe, żeby wprowadzenie programu nic nie
kosztowało?
Pani Marzen Maciuk – Wypowiedź nie została nagrana z powodu wyłączonego mikrofonu.
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 18 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 18 osób, Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXIII/56/2016 z
dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorscy
Partnerzy eRozwoju”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Na sesję wrócił Pan Karol Karc.
5. wprowadzenia zmiany w uchwale Nr II/5/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z
dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej do jej składu osobowego
Projekt uchwały odczytał M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 19 osób, Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXIII/57/2016 z
dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr II/5/2014
Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania
członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
do jej składu osobowego.
6. wspólnej realizacji projektu pn. „ Wsparcie procesu kształtowania
kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i
innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański”,

współfinansowanego z europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji
ogólnej.
Projekt uchwały odczytała M. Maciuk - pracownik merytoryczny
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Zygmunt Zalewski – Gmina Pruszcz Gdański wyraża zgodę czy Rada Gminy
Pruszcz Gdański wyraża zgodę?
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – Rada Gminy.
Pan Elżbieta Zajączkowska – Matejko – Gmina zawiera umowę, Rada uchwala,
czyli wyraża zgodę. „Uchwala się co następuje: wyraża się zgodę…”
Pan Karol Kardasiński – Chciałbym, żeby Pani nam zdradziła parę szczegółów. Co
się kryje pod kreatywnymi i innowacyjnymi formami? Podobne pytanie do radnego
Zalewskiego przy poprzedniej uchwale: ile będzie to kosztować gminę, bo już
podsłuchałem, że to projekt na kilka milionów? Dowiaduję się o tym , a to chyba
końcówka już, tak?
Pani Marzena Maciuk – Po raz drugi już Urząd Marszałkowski przedłużył termin
oceny wniosków. Początkowo był to lipiec, potem 18 sierpień, teraz wrzesień.
Działania projektowe powinny się zacząć już od października. Nie mamy na to
wpływu. W związku z tym, że konieczne jest podpisanie umowy partnerskiej, która
jest załącznikiem do umowy o dofinansowanie postanowiliśmy wprowadzić ta
uchwałę nie znając decyzji dofinansowaniu. Nie chcemy stracić kolejnego miesiąca.
Po 13 września, w razie czego, będziemy mogli podpisać umowę i przystąpić szybko
do działania, o ile dostaniemy pieniądze. Jest to konkurs. Jest bardzo dużo
wniosków. Szczegóły: konkurs na ok 2 mln, obejmuje wszystkie szkoły w gminie.
Nakierowany jest na kształtowanie kompetencji kluczowych czyli matematyka,
przyroda, fizyka, chemia, informatyka oraz języki obce. W niektórych szkołach
kształtowanie kompetencji społecznych czyli warsztaty komunikacji czy warsztaty
interpersonalne. Dużo by mówić, musiałby Pan konkretne zadać pytanie, co by Pana
jeszcze interesowało.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – Przedstawiałam Państwu kiedyś do jakich
działań konkursowych się przygotowujemy. Jeśli chodzi o edukację to jest jeden,
duży projekt edukacyjny dotyczący wszystkich szkół. Z jednej strony będzie
poszerzanie kompetencji nauczycieli, będą specjalne szkolenie, żeby rozwijać
umiejętności w kompetencjach kluczowych, natomiast dla dzieci będziemy mieli cały
wachlarz zajęć dodatkowych. Łączenie często wiedzy przyrodniczej, chemicznej,
fizycznej. Są też przewidziane wyjazdy do różnego rodzaju instytucji m.in.
Hewelianum. Jest to bardzo duży projekt, na ponad 2 mln złotych. Nasz udział to są
sale lekcyjne.
Pani Marzena Maciuk – Wkład własny rozliczamy kosztem rzeczowym.
Dofinansowanie w tym projekcie to 95%. Być może będzie konieczność
zabezpieczenia na pierwszy okres drobnej kwoty finansowej w celu upłynnienia tj.
możliwe, że trzeba będzie zapłacić od razu za faktury, a możliwe, że nie będzie
jeszcze pieniędzy na koncie na całość. Generalnie rzecz biorąc wkładu finansowego
nie będzie.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – Przewidujemy w ramach tego działania
zakupienie trochę sprzętu. Konkurencja w tym konkursie jest duża. Wniosków jest
złożonych ponad 200. Jest to ogromna okazja, żeby poprawić wyposażenie sal oraz
zafundować dzieciom zajęcia dodatkowe i równolegle kształcić nauczycieli. Jeżeli

nam się uda dostać pieniądze to czeka nas olbrzymia praca. Na większość tych
wszystkich działań musimy ogłosić przetargi. Kwota 2 mln złotych rozłożona na
mnóstwo „szufladek”. Czekamy również na rozstrzygnięcie drugiego konkursu. Ma on
być niebawem. Trochę pokrewny temat. Dotyczy przedszkoli. Informowaliśmy
również o tym. Napisaliśmy projekt na finansowanie funkcjonowania naszych
przedszkoli samorządowych. Liczymy na to, że w ciągu najbliższych kilku dni ten
konkurs będzie rozstrzygnięty. Oczywiście wniosek jest do wglądu. Możecie Państwo
go przeczytać. Jest to bardzo obszerna i bogata literatura.
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 19 osób, Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXIII/58/2016 z
dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „ Wsparcie
procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie
kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy
Pruszcz Gdański”, współfinansowanego z europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Edukacja ogólna,
Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
Pani Weronika Chmielowiec – Mam trzy sprawy. Pierwsza dotyczy ulewy, która
miała miejsce 14 lipca. Były miejscowości, które bardzo ucierpiały. W Borkowie
doszło do zalania dwóch posesji na samym końcu ulicy Kwiatowej. Posesje nie
zostały zalane deszczówką tylko kanalizacją sanitarną. Mieszkańcy ok. godz. 21:00
zadzwonili na dyżur do Eksploatatora z informacją, że wybijają im fekalia. Tych
fekaliów na całym parterze w domu mieli po kostki. Wszystko mają zniszczone:
podłogi meble, nie powiem o fetorze, który im towarzyszy do dzisiaj. Nikt z
Eksploatatora nie przyjechał, a otrzymali informację od Pana dyżurnego, że co tu się
dziwić, jeśli ludzie mają podłączenie do kanalizacji w związku z tym ja Państwu nie
pomogę. Proszę sobie wyobrazić, że tego dnia nikt z Eksploatatora do nich nie
przyjechał, mimo że alarmowali, że jest zagrożenie porażenia prądem. Woda
dochodziła do poziomu niższych gniazdek na ścianach. Prądu nie mogli odłączyć, bo
musieli podłączyć pożyczoną pompę, którą wypompowywali wodę. Poproszono mnie
o pomoc. Zwróciłam się do spółki Eksploatator z zapytaniem ile „zadymień” zrobiono
na przestrzeni ostatnich 5 lat. Myślę, że każda spółka wodna przynajmniej w jakimś
zaokrągleniu jest w stanie powiedzieć, czy takie zadymienia przeprowadzała, czy
było ich dużo jeśli tak. Odpowiedź, którą otrzymałam, mnie osobiście obraziła. Był to
dla mnie policzek. Jeśli tak traktujemy mieszkańców, a jeszcze dodatkowo do
radnych tak odpisujemy to jest to zwykła bezczelność. Informacji nie dostałam
konkretnej żadnej. Z tego co otrzymałam: „ nie prowadzi się ewidencji zadymień.”
Nikt mi nie powie, że kierownik, dyrektor nie jest w stanie zapytać swoich
pracowników ile mniej więcej takich „zadymień” zostało poczynionych. Wnioskuję, że
bardzo mało albo wcale, jeżeli jest taka odpowiedź. Następnie na moje pytanie jaka
jest skuteczność wykrywania. Odpowiedź: „ jest mała”. Co się dzieje, jeśli zostanie
złapany właściciel na podłączeniu do sieci kanalizacji sanitarnej odpowiedź brzmi: w
takich przypadkach wystarczy zwrócenie uwagi i wtedy następuje odłączenie”. To
jest kpina. Pracownik idzie do domu i mówi „Panie odłącz się „ ? Jest to przecież
niezgodne z prawem. W stosunku do takiej osoby powinny być poczynione
odpowiednie kroki w celu ukarania takiej osoby albo wszczęcia postępowania, żeby
to osoba się odłączyła. Powinna przede wszystkim dostać karę za to. Te kary mogą

uchronić przed tym, żeby się ludzie nie podłączali. Następnego dnia po tej ulewie,
łaskawie po wielu interwencjach mieszkańców przyjechał ktoś z Eksploatatora.
Mieszkańcy dowiedzieli się, że jest to problem. Przyjechało „zadymianie”, było to 3
lub 4 dni po ulewie. Osobiście widziałam jak „zadymianie” się odbywa tylko na ulicy
Kwiatowej, Różanej i początku ulicy Miętowej. Okazało się, że faktycznie co najmniej
10 posesji jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej. I co dalej? Widzimy, że
problem jest. Jest on bardzo poważny. Wychodzi na to, że nie dbamy o własną sieć.
Jeżeli dostaje odpowiedź, że została w Rotmance przeprowadzona inwentaryzacja
kamerą przemysłową i nie stwierdzono żadnego podłączenia do sieci, a w
następnym zdaniu pisze się, że jednak ilość ścieków podczas deszczów wskazuje na
to, że jednak są te podłączenia. Pomimo tego dalej się nie robi „zadymień”? Musi
dojść do nieszczęścia. Na szczęście nikt nie zginął, nikogo prąd nie zabił tak jak we
Wrzeszczu. Gdyby to się stało wszyscy byśmy mieli dzisiaj pretensję do siebie, że
nie zadziałaliśmy. Zwracam się do Komisji Komunalnej, aby zajęła się tą sprawą.
Uważam, że Eksploatator traktuje nas jak dzieci, a mieszkańców jak petentów
gorszego sortu. Jak może nie przyjechać pracownik ze spółki, jeżeli zagraża to życiu
i zdrowiu ludzkiemu. Jest to dla mnie niepojęte.
Druga sprawa: krótkie pytanie do Pana Radnego Adama Szpały. Na ostatniej sesji
wspomniał Pan, że złoży oświadczenie na piśmie, ponieważ nie odpowiedział Pan na
pytanie Pani Radnej Małgorzaty Osowskiej. Chciałabym się dowiedzieć, czy takie
Pan oświadczenie złożył. Dopytujemy się o nie od ostatniej sesji i ono nadal nie
wpłynęło. Bardzo bym prosiła o informację.
Trzecia rzecz: nie dostałam sms-a, ale inni radni otrzymali, że ma być podpisany list
intencyjny. Czy ma być to list intencyjny w celu budowy małej obwodnicy Borkowa?
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – Zaraz Państwu powiem.
Pani Weronika Chmielowiec – To jak Pani Wójt powie, to ja się wtedy ustosunkuję
do tego. Będę miała więcej informacji, bo na razie nie wiemy nic.
Pani Małgorzata Osowska – Czy przyszła odpowiedź z MOSiR-u z Gdańska na
pismo, które zostało wysłane przez gminę chyba ok. 6 tygodni temu?
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – Sprawdzę.
Zwracam się do Pani Radnej Weroniki Chmielowiec. Odpowiedź na wszystkie
pytania ma Pani na piśmie czy ustnie to było? Na piśmie. Mogę poprosić o nią?
Dziękuję.
Wysłaliśmy w ubiegłym tygodniu sms-y do Państwa Radnych o tym, że jutro o 16
chcielibyśmy Państwa zaprosić na spotkanie z Przedstawicielem Departamentu
Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ jest zamysł Marszałka Struka o
podpisaniu listu intencyjnego między województwem pomorskim, ZDW, gminą
Pruszcz Gdański, gminą Kolbudy. Sprawa dotyczy kompleksowego załatwienia dużo
większego problemu niż obwodnica Borkowa, a mianowicie „węzeł Kowale”, przebieg
trasą równoległą po stronie obwodnicy, Kolbud, po stronie naszej i połączenie ulicy
Sadowej i Starogardzkiej. Takie rozwiązanie mieliśmy już w 2005 roku w planie
zagospodarowanie przestrzennego. Nie jest to sprawa, która miałaby mieć swój finał
w najbliższym roku. Wymaga to ogromnych nakładów koncepcyjnych i projektowych.
Wiem, że w tej sprawie są już złożone interpelacje poselskie. Jest to jeden z
najbardziej newralgicznych punktów w tej chwili jeśli chodzi o komunikację
samochodową w okolicach obwodnicy. Do tego porozumienia ma być włączona
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Marszałek deklaruje wyłożenie
pierwszych pieniędzy na opracowanie koncepcyjne dokumentów, które pokażą w jaki
sposób ten cały odcinek dróg i wszystkie elementy drogowe mogą być rozwiązane.
Mówimy o perspektywie 3 -6 lat ostatecznych rozwiązań. Uprzejmie Państwa

zapraszam, jutro na 16:00 przyjedzie Przedstawiciel Pana Marszałka i opowie jak
miałoby to wyglądać. Jest projekt listu intencyjnego, którego gmina jeszcze nie
podpisała. Podpisanie listu intencyjnego nie pociąga na dzień dzisiejszy żadnych
skutków finansowych i prawnych, a jedynie złożylibyśmy akces chęci uczestnictwa w
przyszłości. Marszałek mógłby rozpocząć prace koncepcyjne.
Dostaliśmy pismo od GIWK-u informujące o tym, że prowadzone są rozmowy z
Gminą Suchy Dąb, Gminą Pszczółki i Miastem Pruszczem dotyczące rozbudowy
układu kanalizacyjnego. Do nas zwracają się z pytaniem, czy bylibyśmy
zainteresowani przystąpieniem do realizacji kolektora biegnącego od Pszczółek,
Suchego Dębu przez miejscowości Bystra, Lędowo, Wiślina
w kierunku
Przejazdowa. Rozmawiałam z Panem Prezesem Skarbkiem i przekazałam, że
chcielibyśmy spotkać się z nim, żeby przedstawili jaki mają na to pomysł. Jeśli chodzi
o realizację i eksploatację to są to duże pieniądze. Informują nas, że jeśli by doszło
do takiego porozumienia to będą się ubiegali o środki unijne. Jeżeli Państwo
jesteście takiego zdania to zaproszę Pana Prezesa.
Pani Weronika Chmielowiec – Chciałabym, żeby mieszkańcy, radny, sołtys mieli
coś do powiedzenia w sprawie „małej obwodnicy Borkowa”. Na zebraniu wiejskim
kilka lat temu mieszkańcy przegłosowali, że oni tej drogi nie chcą dopóki nie zostaną
pobudowane pozostałe połączenia. Teraz wychodzi na to, że bardzo chcemy
pobudować drogę w polach, bo tam nie ma kompletnie nic. Wchodziłaby ona w
Sadową, ale komunikacji by nam to nie poprawiło. W związku z tym zwracam na to
uwagę, list intencyjny zawsze można podpisać, ale za nim podejmie się jakiekolwiek
decyzje chcę uświadomić Państwa Radnych, że mieszkańcy Borkowa uważają, że ta
droga kiedyś powstanie, jest w planie, ale absolutnie nie jest to priorytet.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – Jeszcze raz chciałam uprzejmie
poinformować, że mówimy o jakiejś przyszłości za kilka lat. Borkowo jest na jednym
wyjeździe w tej chwili, na ul. Akacjowej. Nikt nie mówi, że chcemy budować drogę w
polach, bo jest to przekłamanie. Mówimy o tym, że kilka instytucji: Marszałek, Zarząd
Dróg Wojewódzkich, Gmina Kolbudy, chcemy się wspólnie pochylić nad tym. Bez
koncepcyjnych rozwiązań i analiz wieloletnich nie ma mowy, żeby to budować. Jedno
z drugim nie ma nic wspólnego. Realizacja tego i dróg wewnętrznych nie są od tego
uzależnione.
Pan Adam Szpała – Chciałem poinformować, że w tym tygodniu takie oświadczenie
złożę.
V. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – W wyniku wyczerpania porządku
obrad stwierdzam, że XXIII Sesja Rady Gminy Pruszcz Gdański VII Kadencji została
zakończona o godz. 10:45
Protokołowała:
Marta Nowicka
Protokół został przyjęty na XXIV Sesji Rady Gminy Pruszcz Gdański VII kadencji w
dniu 4 października 2016 r.

