Wyciąg z Protokołu Elektronicznego nr XI/2019
z XI Sesji VIII kadencji Rady Gminy Pruszcz Gdański,
która odbyła się dnia 30 sierpnia 2019 r.
W XI Sesji Rady Gminy Pruszcz Gdański uczestniczyli: Wójt Gminy- Magdalena Kołodziejczak,
Z-ca Wójta – Daniel Kulkowski, Sekretarz Gminy – Małgorzata Grzegorczyk, Skarbnik Gminy
– Mirosława Lica, Radca Prawny – Robert Dargiewicz.
I.

SPRAWY REGULAMINOWE

1. Otwarcie Sesji.
Otwarcia XI Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Marek Kowalski o godzinie 9:30.
2. Stwierdzenie Quorum.
Przewodniczący obrad sprawdził listę obecności radnych stwierdzając quorum; ustawowy
skład Rady Gminy Pruszcz Gdański wynosi 21 radnych. Listę obecności podpisało 21 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do
porządku obrad dzisiejszej sesji?
Pan Karol Karc - wniósł wniosek Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i
Budżetu o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz
zasad wypłaty diet radnych i sołtysów, gdyż projekcie uchwały nie wykazano źródeł
finansowania.
Pan Karol Kardasiński – stwierdził, że komisja nie może zdjąć z porządku obrad projektu
uchwały zaproponowanego przez klub radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – poprosił o opinię radcy prawnego.
Radca Prawny – poinformował o tym, iż Przewodniczący Rady jest zobowiązany wprowadzić
projekt uchwały klubu radnych do porządku obrad, jeżeli wpłynął on na 7 dni przed planowaną
sesją, jednak Rada może wprowadzać zmiany w porządku obrad.
Pan Karol Kardasiński – poinformował, iż nadal stoi na stanowisku, że Rada nie powinna
zdjąć projektu uchwały klubu radnych z porządku obrad. Stwierdził także, że podczas
omawiania uchwały klub radnych przedstawi źródła finansowania.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – czy są jeszcze inne uwagi do porządku
obrad?
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 496/4 w Łęgowie na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych z bonifikatą. Swój wniosek uargumentowała.
Pan Janusz Sampolski – poinformował, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej omawiała wspomniany projekt uchwały na swoim posiedzeniu.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa jest za zdjęciem z porządku
obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnych i sołtysów?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za zdjęciem projektu uchwały
z porządku obrad głosowało 11 osób, przeciw 8 osób, 2 osoby wstrzymały się od głosu, Rada
Gminy zdjęła z porządku obrad projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad
wypłaty diet radnych i sołtysów.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 496/4 w Łęgowie na rzecz
właścicieli lokali mieszkalnych z bonifikatą?

W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za wprowadzeniem projektu
uchwały do porządku obrad głosowało 20 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu, Rada Gminy
wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 496/4 w
Łęgowie na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych z bonifikatą.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - Stwierdzam, że porządek obrad został
przyjęty z uwzględnionymi zmianami.
4. Przyjęcie protokołów z IX i X Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski- Kto z państwa radnych ma uwagi
do protokołów z IX i X sesji Rady Gminy?
Nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Stwierdzam, że protokoły z IX i X sesji
Rady Gminy zostały przyjęte bez uwag.
Wręczenie aktów mianowania nauczycielom.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak wręczyła akty mianowania nauczycielom.

II.

Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Pani Monika Rynkowska – zapytała o opinię Inspektora Danych Osobowych na temat
udostępniania radnym danych osobowych.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - udzielił odpowiedzi.
Wszczęto dyskusję w powyższym temacie, w której udział wzięli Pan Szymon Benedyk, Pani
Monika Ficek.
Pani Monika Ficek – wystąpiła z wnioskiem o uzyskanie przez Przewodniczącego Rady opinii
Inspektora Ochrony Danych osobowych oraz udostępnienie jej radnym.
Pan Karol Kardasiński – zwrócił się z prośbą, aby Przewodniczący Rady od kolejnej sesji w
punkcie „interpelacje i zapytania radnych” udzielał informacji, którzy radni złożyli interpelacje.
Pan Janusz Sampolski – nawiązując do informacji Przewodniczącego Rady o przekazaniu
wniosku mieszkańców Straszyna do Prokuratury Rejonowej zapytał czy Prokuratura wystąpiła
do Urzędu Gminy z wnioskiem o przekazanie dokumentacji związanej z powyższą sprawą.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - udzielił odpowiedzi.

III.

IV. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym – składanie ustnych
pytań kierowanych do Wójta.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak przedstawiła sprawozdanie o pracach podjętych od
ostatniej sesji.
Zastępca Wójta Daniel Kulkowski udzielił dodatkowych informacji dotyczących prac podjętych
od ostatniej sesji.
Pani Weronika Chmielowiec – zapytała o budowę ul. Kasztanowej w Borkowie, remont dachu
w szkoły w Borkowie oraz o projekt boiska i świetlicy w Borkowie.
Pani Monika Ficek – zapytała o możliwość wydzielenia działki pod plac zabaw w Łęgowie,
komunikację w Łęgowie, zabezpieczenie przejścia dla pieszych w Żukczynie w okolicy
świetlicy wiejskiej, pieniądze wydatkowane w ramach tzw. „alkoholówki” oraz o wizję lokalną
na terenie kompleksu dworsko-parkowego w Rusocinie.
Pani Krystyna Białek – zapytała o kwestię opróżniania przez firmę wywożącą odpady
pojemników zakupionych przez mieszkańców na własny koszt.
Pan Karol Kardasiński – zapytał kto został Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Przejazdowie,
kto jest autorem ankiety dotyczącej uzależnień oraz o to, czy do czasu otwarcia stadionu w
Rusocinie pojawi się wyposażenie tego obiektu. Zgłosił chęć udziału w komisji sprawdzającej

stan kompleksu dworsko-parkowego w Rusocinie. Zapytał także czy w SIWZ na usługę
odśnieżania nadal istnieje zapis, że sołtysi sprawdzają należyte wykonanie usługi odśnieżania.
Pan Szymon Benedyk – zapytał o kwestię zakupu biletów miesięcznych w urzędzie gminy
oraz o odpowiedzi na jego interpelacje.
Pan Andrzej Chmielewski – zapytał o subwencję z budżetu Państwa oraz koszty ponoszone
z budżetu gminy na oświatę, o podwyżki dla nauczycieli oraz o oddelegowanie
stowarzyszeniom lub fundacjom zadania dotyczącego pomocy dla mieszkańców przy
wypełnianiu wniosków wiązanych z projektem „Czyste Powietrze”.
Pani Monika Rynkowska – zapytała o przetarg na komunikację gminną; oświetlenie ul.
Owocowej; odpowiedź na interpelacje dotyczące linii 132, 189, 213; imię i nazwisko Inspektora
Ochrony Danych Osobowych; niewykorzystane środki z funduszu sołeckiego; utrzymanie
chodników przez gminę; z jakiego powodu termin realizacji opracowania diagnozy i strategii
dotyczących uzależnień i innych problemów społecznych występujących na terenie gminy
wiejskiej Pruszcz Gdański został przesunięty.
Pan Janusz Sampolski – zapytał o możliwość odzysku wody deszczowej, która mogłaby
posłużyć m.in. do podlewania ogródków; o dofinansowanie budowy ul. Kasztanowej w
Przejazdowie oraz o postępowanie wszczęte z urzędu w sprawie bezprawnego działania
właściciela nieruchomości w Straszynie.
Pani Monika Rynkowska – zapytała na jakim etapie są prace na budowie ul. Topolowej, ul.
Naszej oraz ul. Kasztanowej w Borkowie.
Pani Krystyna Białek – zgłosiła problem mieszkańca Borkowa dotyczący komunikacji.
Zastępca Wójta Daniel Kulkowski – udzielił odpowiedzi na część pytań.

V. Interpelacje i zapytania radnych – interpelacje i zapytania skierowane do Wójta
Gminy w trybie art. 24 ust.3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynęło 17 interpelacji i 10 zapytań radnych,
które zostały przekazane do Wójta Gminy zgodnie z właściwością.
VI. SPRAWY SOŁECKIE.
1. Zapytania i wnioski Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański.
Nie zgłoszono.

2. Zapytania i wnioski sołeckie.
Pan Tomasz Hertel – poinformował, że tablice informacyjne o ograniczeniu prędkości, stojące
przy nowej siedzibie urzędu nie są dostosowane do prędkości, która tam obowiązuje zgodnie
z przepisami. Poprosił o stworzenie dodatkowych dwóch mijanek na drodze dojazdowej z
Borzęcina do Arciszewa.
Pan Dawid Liberacki – zapytał o zmianę oznakowania na ul. Spacerowej w Łęgowie oraz o
dodatkowe zabezpieczenie kratek kanalizacyjnych przed kradzieżą.
Pan Maciej Wysocki - zapytał o wykonanie projektu budowy oświetlenia ul. Jesionowej w
Lędowie.
Pani Agata Żemetro - Poprosiła, aby wykonawcy zajmujący się koszeniem i sprzątaniem
terenów gminnych informowali sołtysów zanim rozpoczną pracę, tak by sołtys był na miejscu
w celu podpisania protokołu. Zapytała o nawożenie ziemi na działkę nr 18/14 w Juszkowie,
komunikację w Juszkowie i Rotmance (zwiększenie kursowania autobusów). Zaproponowała
zastąpienie trawnika na przystani kajakowej w Juszkowie łąką kwietną.
Zastępca Wójta Daniel Kulkowski – udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące potwierdzania
należytego wykonania usług odśnieżania i koszenia.
Pani Jolanta Bielecka – odniosła się do tematu koszenia.
VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
Projekt uchwały przedstawiła M. Lica –Skarbnik Gminy.
Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Poinformował o zmianie podstawy prawnej
we wszystkich uchwałach, w których przywołana została Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym. Poprosił uwzględnienie zmiany: Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1571.
Otworzył dyskusję.
Pan Remigiusz Kwieciński – zapytał o środki przeznaczone na skatepark w Straszynie oraz
jego naprawę.
Pani Skarbnik oraz Zastępca Wójta – udzielili odpowiedzi.
Pani Monika Rynkowska – zapytała o środki przeznaczone na projekt budowy świetlicy
wiejskiej w Borkowie oraz zagospodarowania i urządzenia terenu zielonego przy świetlicy.
Zastępca Wójta oraz Pani Skarbnik – udzielili odpowiedzi.
Pan Andrzej Chmielewski oraz Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odnieśli się do
powyższego tematu.
Pan Karol Kardasiński – zapytał o możliwość wprowadzenia niewygasających środków w
funduszu sołeckim.
Pani Skarbnik– udzieliła odpowiedzi.
Pani Monika Rynkowska – zapytała o różnice między wstępnym studium wykonalności
basenu pływackiego w Straszynie, a koncepcją budowy basenu pływackiego w Straszynie.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – udzieliła odpowiedzi.
Pani Monika Rynkowska – zapytała o basen w Straszynie nawiązując do wizyty w Bytowie.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – udzieliła odpowiedzi.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 19 osób, 2 osoby wstrzymały się od głosu, Rada Gminy podjęła uchwałę nr
XI/66/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawiła M. Lica –Skarbnik Gminy.
Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 19 osób, 2 osoby wstrzymały się od głosu, Rada Gminy podjęła uchwałę nr
XI/67/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pruszcz Gdański.

3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Projekt uchwały przedstawiła M. Lica – Skarbnik Gminy.
Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Andrzej Chmielewski – zapytał ile wynoszą roczne zobowiązania gminy.
Pani Skarbnik - udzieliła odpowiedzi.
Remigiusz Kwieciński – zapytał czy kredyt jest korzystniejszą opcją niż obligacje.
Pani Skarbnik - udzieliła odpowiedzi.
Pani Monika Rynkowska – zapytała na jaką kwotę potrzebujemy zaciągnąć kredyt.
Pani Skarbnik - udzieliła odpowiedzi.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – zachęciła Państwa radnych do zapoznania się ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku. Udzieliła także wyjaśnień
dotyczących zaciągnięcia kredytu oraz planowanego budżetu na 2020 rok.
Pani Karolina Wołosowska – poinformowała o możliwości zaciągnięcia kredytu z saldem
debetowym w rachunku bankowym.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, 6 osób wstrzymało się od głosu Rada Gminy podjęła uchwałę nr XI/68/2019 z
dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

4.
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce
EKSPLOATATOR sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance i objęcie nowych udziałów przez
Gminę Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawił D. Kulkowski – Zastępca Wójta.
Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski –Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 21 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr XI/69/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce
EKSPLOATATOR sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance i objęcie nowych udziałów przez Gminę
Pruszcz Gdański.
5.
wprowadzenia zmian w uchwale nr I/3/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia
19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej do jej składu
osobowego
Projekt uchwały przedstawiła M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski –Otwieram dyskusję.
Pani Magdalena Kołodziejczak – jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wyraziła swoje
stanowisko dotyczące rezygnacji członków w/w Komisji.
Pani Monika Ficek – odniosła się do słów Pani Magdaleny Migowskiej.
Pan Szymon Benedyk – odniósł się do słów Pani Magdaleny Migowskiej.
Pani Magdalena Migowska – zawnioskowała, aby Pani Monika Ficek oraz Pan Szymon
Benedyk zostali członkami Komisji Rewizyjnej jeszcze do końca roku 2019.
Radca Prawny – udzielił informacji na temat przepisów związanych z rezygnacją z pracy w
komisji.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 9 osób, przeciw głosowało 9 osób, 3 osoby wstrzymały się od głosu, uchwała w
sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr I/3/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19
listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej do jej składu osobowego
nie uzyskała zwykłej większości głosów i nie została podjęta.
Pani Weronika Chmielowiec – zaapelowała do Państwa radnych, aby szanować swoje
wzajemne decyzje.
Pan Remigiusz Kwieciński – przedstawił swoje stanowisko na temat powyższego głosowania.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – odniósł się do słów Pana Remigiusza
Kwiecińskiego.
Pani Monika Ficek – poprosiła o umożliwienie jej pracy w innej komisji.
Pan Karol Kardasiński – zapytał o możliwość wystąpienia o reasumpcję głosowania.
Radca Prawny – udzielił odpowiedzi i wyjaśnił, że projekty uchwał w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale nr I/6/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 listopada 2018 r. w
sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej do
jej składu osobowego oraz wprowadzenia zmian w uchwale nr I/8/2018 Rady Gminy Pruszcz
Gdański z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji do jej składu osobowego nie mogą zostać przegłosowane, gdyż Pani Monika Ficek i
Pan Szymon Benedyk pozostają nadal oficjalnie w dwóch komisjach.
6.
wprowadzenia zmian w uchwale X/64/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia
28 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawiła M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy.
Komisje Stałe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wniosły poprawkę o następującej
treści:
§ 2 ust. 1 – skreśla się „klas VI-VII szkoły podstawowej”.
§ 13 ust. 2 „…przysługuje uczniom klas VI-VIII”

Poprawka stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Wszczęto dyskusję w sprawie uchwały, w której udział wzięli: Pani Sekretarz Małgorzata
Grzegorczyk, Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak, Pan Jerzy Kornacki, Pan Karol Kardasiński,
Pani Monika Rynkowska, Radca Prawny, Pan Janusz Sampolski, Pan Szymon Benedyk, Pan
Andrzej Chmielewski, Pani Weronika Chmielowiec, Pani Beata Biała-Grzędzicka, Pani
Małgorzata Osowska, Pan Remigiusz Kwieciński, Pani Karolina Wołosowska.
Pani Katarzyna Sulima opuściła sesję.
Pani Weronika Chmielowiec – złożyła wniosek o zdjęcie projektu uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w uchwale X/64/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 sierpnia
2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pruszcz Gdański z porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa jest za zdjęciem z porządku
obrad projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale X/64/2019 Rady Gminy
Pruszcz Gdański z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy
Pruszcz Gdański?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za zdjęciem projektu uchwały
z porządku obrad głosowało 18 osób, 2 osoby wstrzymały się od głosu, 1 osoba nie oddała
głodu, Rada Gminy zdjęła z porządku obrad projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale X/64/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie
powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pruszcz Gdański.
7.
wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/107/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wiślina
Projekt uchwały przedstawiła M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy.
Komisje Stałe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 20 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr XI/70/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/107/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z
dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wiślina.
8.
wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/104/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rokitnica
Projekt uchwały przedstawiła M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy.
Komisje Stałe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 20 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr XI/71/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/104/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rokitnica.
9.
wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIV/64/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z
dnia 4 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łęgowo
Projekt uchwały przedstawiła M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy.
Komisje Stałe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 20 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr XI/72/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIV/64/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z
dnia 4 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łęgowo.
Pan Jerzy Kornacki opuścił sesję.

10.
przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „Szczepienia profilaktyczne przeciwko
grypie osób od 60 roku życia w Gminie Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawiła B. Chodkowska – Kierownik Ref. Oświaty i Spraw Społecznych.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej wniosła poprawkę o
następującej treści:
- w pkt 6. lit. b dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:
„Realizator programu w maju następnego roku przeprowadzi wśród osób zaszczepionych
badanie, czy po szczepieniu nastąpiło u nich zachorowanie na grypę i powikłania pogrypowe.
Forma i metoda badań zostanie ustalona w umowie z realizatorem programu wyłonionym w
drodze konkursu.”
Poprawka stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pani Monika Rynkowska – zapytała czy Program Polityki Zdrowotnej może opierać się o
pozytywną opinię Peresa Agencji Oceny Technologii Medycznych z 2017 roku, czy opinia
powinna być z 2019 roku.
Pani Sekretarz – udzieliła odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za
wprowadzeniem poprawki Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem poprawki Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej głosowało 19 osób, Rada Gminy przyjęła
poprawkę.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 19 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr XI/73/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „Szczepienia profilaktyczne przeciwko
grypie osób od 60 roku życia w Gminie Pruszcz Gdański.
11.
zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański
publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Projekt uchwały przedstawiła B. Chodkowska – Kierownik Ref. Oświaty i Spraw Społecznych.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Karol Kardasińśki – zapytał kiedy zmieniła się ustawa o zmianie ustawy Prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Pani Bożena Chodkowska – udzieliła odpowiedzi.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 19 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr XI/74/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański publicznych przedszkolach,
publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych.
12.
wzniesienia pomnika w formie obelisku z tablicą memoratywną
Projekt uchwały przedstawił D. Kulkowski – Zastępca Wójta.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Andrzej Chmielewski – zapytał czy wzniesienie pomnika jest inicjatywą finansowaną z
funduszu sołeckiego.
Zastępca Wójta – udzielił odpowiedzi.

Pan Andrzej Chmielewski – przedstawił życiorys Adama Jerzego Forstera. Wyraził uznanie
dla inicjatywy wzniesienia pomnika.
Pan Karol Kardasiński – również wyraził uznanie dla inicjatywy wzniesienia pomnika.
Zaznaczył, że postać Adama Jerzego Forstera była wspominana podczas nadawania imienia
szkole w Wiślinie.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 19 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr XI/75/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie wzniesienia pomnika w formie obelisku z tablicą memoratywną.
13.
sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych położnych w
Przejazdowie stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański na rzecz użytkownika
wieczystego
Projekt uchwały przedstawił K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju
Gminy.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała 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 XI/76/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych położnych w Przejazdowie
stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański na rzecz użytkownika wieczystego.
14.
nabycia działki nr 14/57 obręb Straszyn na własność Gminy Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawił K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju
Gminy.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała 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 XI/77/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie nabycia działki nr 14/57 obręb Straszyn na własność Gminy Pruszcz Gdański.
15.
sprzedaży działki nr 303/5 i udziału 1/5 części działki nr 303/1 obręb Rokitnica
stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawił K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju
Gminy.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała 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 XI/78/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie sprzedaży działki nr 303/5 i udziału 1/5 części działki nr 303/1 obręb Rokitnica
stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański.
16.
sprzedaży działki nr 1760 obręb Straszyn stanowiącej własność Gminy Pruszcz
Gdański
Projekt uchwały przedstawił K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju
Gminy.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała 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 XI/79/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie sprzedaży działki nr 1760 obręb Straszyn stanowiącej własność Gminy Pruszcz
Gdański.
17.
nadania nazwy ulic w miejscowościach: Straszyn i Wiślina
Projekt uchwały przedstawił K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju
Gminy.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Karol Kardasiński – stwierdził, że bardzo podoba mu się pomysł nazwania ulicy
nazwiskiem znanej Polki – Zofii Nałkowskiej.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 19 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr XI/80/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowościach: Straszyn i Wiślina.
18.
sprzedaży działki nr 496/4 w Łęgowie na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych z
bonifikatą
Projekt uchwały przedstawił K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju
Gminy.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Karol Kardasiński – zapytał czy powierzchnia działki zimniejsza się czy zwiększyła.
Pan Krzysztof Miliński – udzielił odpowiedzi.
Pan Karol Kardasiński – zapytał czy zmiana ta nastąpiła w wyniku błędu w pomiarach czy w
wyniku zmiany granic działek.
Pan Krzysztof Miliński – udzielił odpowiedzi.
Pani Weronika Chmikelowiec – Prosiła, aby w przyszłości wysyłać radnym drogą mailową
projekty uchwał, których wprowadzenie do porządku obrad jest planowane.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – udzieliła dodatkowych wyjaśnień dotyczących
projektu uchwały.
Pan Janusz Sampolski – dopytał o ewentualne roszczenia dotyczące działki nr 496/4 w
Łęgowie.
Pan Krzysztof Miliński – udzielił odpowiedzi.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 17 osób, 2 osoby wstrzymały się od głosu, Rada Gminy podjęła uchwałę nr
XI/81/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie sprzedaży działki nr 496/4 w Łęgowie na
rzecz właścicieli lokali mieszkalnych z bonifikatą.
19.
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pruszcz Gdański w zakresie w
zakresie odmowy rozpatrzenia przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański na Zebraniu
Wiejskim w Łęgowie w dniu 15 lipca 2019 r. pisma mieszkańców dotyczącego
problemów komunikacyjnych na ulicy Topolowej w Łęgowie
Projekt uchwały przedstawił R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
Pan Karol Kardasiński opuścił sesję.
Pani Beata Biała-Grzędzicka opuściła sesję.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – udzieliła wyjaśnień dotyczących sytuacji
przedstawionej w skardze.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Wszczęto dyskusję dotyczącą skargi, w której udział wzięli: Pani Monika Ficek, Pan Remigiusz
Kwieciński, Pani Weronika Chmielowiec, Radca Prawny, Pani Sekretarz.

Pani Karolina Wołosowska opuściła sesję.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 16 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 12 osób, 4 osoby wstrzymały się od głosu, Rada Gminy podjęła uchwałę nr
XI/82/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Pruszcz Gdański.
20.
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pruszcz Gdański w zakresie
zawierania umów od 01.01.2018 r. na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego bez
ogłoszenia na stronie BIP
Projekt uchwały przedstawił R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 16 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 16 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr XI/83/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pruszcz Gdański.
21.
rozpatrzenia wniosku dotyczącego sporządzenia projektu uchwały w sprawie
niezmiennego zachowania podczas planowanych w przyszłości zmian w MPZP funkcji
podstawowej nieruchomości 268/27 w całości jako „zalesienia sfer źródliskowych”
oznaczonych w MPZP jako LZ
Projekt uchwały przedstawił R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 16 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 15 osób, 1 osoba głosowała przeciw, Rada Gminy podjęła uchwałę nr XI/84/2019 z
dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego sporządzenia
projektu uchwały w sprawie niezmiennego zachowania podczas planowanych w przyszłości
zmian w MPZP funkcji podstawowej nieruchomości 268/27 w całości jako „zalesienia sfer
źródliskowych” oznaczonych w MPZP jako LZ.
22.
przekazania wniosku w sprawie kontroli inwestycji do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim
Projekt uchwały przedstawił R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Andrzej Chmielewski – zapytał czy wiadomo na jakim etapie jest sprawa działki, która
jest przedmiotem wniosku.
Pan Remigiusz Kwieciński - poinformował, że odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona
w późniejszym czasie.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 16 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 16 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr XI/85/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie przekazania wniosku.
23.
przekazania wniosku w sprawie kontroli inwestycji do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gdańsku
Projekt uchwały przedstawił R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 16 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 16 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr XI/86/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie przekazania wniosku.

24.
przekazania wniosku w sprawie kontroli inwestycji do Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Gdańsku
Projekt uchwały przedstawił R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 16 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 16 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr XI/87/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie przekazania wniosku.
25.
przekazania wniosku dot. przywrócenia przez właścicieli terenu nieruchomości
268/27 do pierwotnej funkcji podstawowej
Projekt uchwały przedstawił R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Andrzej Chmielewski – ponowił pytanie dotyczące działki w Straszynie.
Zastępca Wójta – poinformował, że Pani Wójt po zakończeniu rozmowy telefonicznej udzieli
szczegółowych informacji w tym temacie.
Pan Janusz Sampolski – również wykazał zainteresowanie sprawą działki w Straszynie
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 16 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 15 osób, 1 osoba nie oddała głosu, Rada Gminy podjęła uchwałę nr XI/88/2019 z
dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazania wniosku.
26.
przekazania wniosku dot. przeznaczenia środków finansowych na naprawę drogi
gminnej, która stanowi dojazd do działek o numerach 101, 102/1, 103/2, 103/3, 103/4, 106,
107 położonych w Bogatce
Projekt uchwały przedstawił R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Janusz Sampolski – odniósł się do wniosku, który był przedmiotem uchwały.
Pan Andrzej Chmielewski – zaproponował, aby opracować szybsze rozwiązanie dotyczące
rozpatrywania takich wniosków.
Pan Remigiusz Kwieciński – poinformował o obowiązku rozpatrywania wniosków w formie
uchwały.
Wszczęto dyskusję w powyższym temacie, w której udział wzięli: Pan Andrzej Chmielewski,
Pan Janusz Sampolski, Pan Remigiusz Kwieciński, Radca Prawny.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 16 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 16 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr XI/89/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie przekazania wniosku.
27.
przekazania wniosku dot. kontynuacji inwestycji utwardzenia drogi gminnej (ul.
Akacjowa w Juszkowie) płytami typu yomb na odcinku od nr 13 do 19
Projekt uchwały przedstawił R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 16 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 16 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr XI/90/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie przekazania wniosku.
28.
przekazania wniosku dot. przeznaczenia środków finansowych na utwardzenie,
oświetlenie i koszenie drogi gminnej ul. Sokola w Jagatowie
Projekt uchwały przedstawił R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.

W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 16 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 15 osób, jedna osoba nie oddała głosu, Rada Gminy podjęła uchwałę nr XI/91/2019
z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazania wniosku.
Pan Remigiusz Kwieciński – omówił wnioski, które wpłynęły do Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji, a nie wymagały podjęcia uchwał.
Pani Monika Rynkowska – odniosła się do przekazania wniosku do Prokuratury Rejonowej.
VIII. Wybór ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe
w Gdańsku, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
1.
Przedstawienie przez Zespół do spraw wyboru ławników opinii o zgłoszonych
kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.
Pani Weronika Chmielowiec - członek Zespołu do spraw wyboru ławników przedstawiła opinię
o zgłoszonych kandydatach.
Opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
2.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej, wyłonienie przez komisję przewodniczącego
Komisji Skrutacyjnej.
W skład komisji skrutacyjnej weszli: Pani Magdalena Migowska – przewodnicząca, Pani
Krystyna Białek – członek, Pan Remigiusz Kwieciński – członek. Radni jednogłośnie
przegłosowali w/w skład komisji.
3.
Ustalenie przez Radę Gminy sposobu głosowania.
Pani Weronika Chmielowiec - członek Zespołu do spraw wyboru ławników przedstawiła
sposób głosowania.
4.
Objaśnienie przez Komisję Skrutacyjną sposobu głosowania w sprawie wyboru
ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.
Pani Magdalena Migowska - przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej objaśniła sposób
głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.
5.
Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników do Sądu
Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, ustalenie wyników głosowania.
Po przeprowadzonym głosowaniu, komisja skrutacyjna ustaliła wyniki głosowania.
6.
Sporządzenie i odczytanie przez Komisję Skrutacyjną protokołu głosowania.
Komisja skrutacyjna sporządziła protokół głosowania. Protokół z przeprowadzonego
głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
7.
Przedstawienie przez Zespół do spraw wyboru ławników opinii o zgłoszonych
kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku – do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Pani Weronika Chmielowiec - członek Zespołu do spraw wyboru ławników przedstawiła opinię
o zgłoszonych kandydatach.
Opinia stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
8.
Objaśnienie przez Komisję Skrutacyjną sposobu głosowania w sprawie wyboru
ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku – do orzekania w
sprawach z zakresu prawa pracy.
Pani Magdalena Migowska - przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej objaśniła sposób
głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku–
do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

9.
Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników do Sądu
Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku do orzekania w sprawach z zakresu prawa
pracy, ustalenie wyników glosowania.
Po przeprowadzonym głosowaniu, komisja skrutacyjna ustaliła wyniki głosowania.
10.
Sporządzenie i odczytanie przez Komisję Skrutacyjną protokołu głosowania.
Komisja skrutacyjna sporządziła protokół głosowania. Protokół z przeprowadzonego
głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku
– do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Karty do głosowania stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu
Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.
Projekt uchwały odczytał przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy podjęła uchwałę nr XI/92/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wyboru
ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.
Pan Dariusz Grudniewski opuścił sesję.
IX.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

X.
Odpowiedzi na ustne pytania skierowane do Wójta.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak udzieliła odpowiedzi na ustne pytania skierowane do
Wójta.
Pani Danuta Czerwińska opuściła sesję.
Pani Weronika Chmielowiec opuściła sesję.
Pani Magdalena Migowska opuściła sesję.
XI. Informacja radcy prawnego dotycząca uprawnienia radnego do uzyskiwania
dokumentów kierowanych do Rady Gminy Pruszcz Gdański oraz komisji stałych Rady
Gminy Pruszcz Gdański.
Radca Prawny przedstawił informacje dotyczące uprawnienia radnego do uzyskiwania
dokumentów kierowanych do Rady Gminy Pruszcz Gdański oraz komisji stałych Rady Gminy
Pruszcz Gdański.
Wszczęto dyskusję w powyższym temacie, w której udział wzięli: Pani Monika Rynkowska,
Radca Prawny, Pan Janusz Sampolski, Pan Andrzej Chmielewski, Pan Remigiusz Kwieciński,
Pani Monika Ficek, Pani Sekretarz.
XII. Wolne wnioski
Pan Andrzej Chmielewski – zawnioskował o powołanie doraźnej komisji statutowej.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – poinformował o zamiarze powołania
doraźnej komisji statutowej. Poprosił Państwa radnych, aby zgłaszali swoją chęć pracy w
komisji.
Pani Monika Ficek – poinformowała, że Pani Weronika Chmielowiec także składała taki
wniosek.
Pan Remigiusz Kwieciński – zawnioskował, aby bardziej promować działania gminy
dotyczące szczepień dla osób powyżej 60 roku życia.
Pan Andrzej Chmielewski – zaproponował, aby stworzyć jednostkę, która będzie zajmowała
się wspólnie administracją i księgowością wszystkich szkół. Nawiązał także do odzyskiwania
wody deszczowej, zaproponował, aby zająć się tym tematem.

XIII. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - W wyniku wyczerpania porządku obrad
stwierdzam, że XI Sesja Rady Gminy Pruszcz Gdański VIII Kadencji została zakończona o
godz. 17:02.

Protokołowała: Monika Sieniek

