Wyciąg z Protokołu Elektronicznego nr XV/2019
z XV Sesji VIII kadencji Rady Gminy Pruszcz Gdański,
która odbyła się dnia 18 grudnia 2019 r.
W XV Sesji Rady Gminy Pruszcz Gdański uczestniczyli: Wójt Gminy - Magdalena
Kołodziejczak, Zastępca Wójta – Daniel Kulkowski, Sekretarz Gminy – Małgorzata
Grzegorczyk, Skarbnik Gminy – Mirosława Lica, Radca Prawny – Korneliusz Głuchowski.
I.

SPRAWY REGULAMINOWE

1. Otwarcie Sesji.
Otwarcia XV Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Marek Kowalski o godzinie
8:00.
2. Stwierdzenie Quorum.
Przewodniczący obrad sprawdził listę obecności radnych stwierdzając quorum; ustawowy
skład Rady Gminy Pruszcz Gdański wynosi 21 radnych. Listę obecności podpisało 17radnych.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - Czy ktoś z Państwa ma uwagi do porządku
obrad dzisiejszej sesji?
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak - zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad
trzech projektów uchwał: w sprawie zmiany uchwały XIX/30/2016 Rady Gminy Pruszcz
Gdański z dnia 20 maja 2016 r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej
dla Gminy Kolbudy na zadanie pn. Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy
Kolbudy przy ul. Apollina oraz uchylenia uchwały XLV/90/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej
dla Miasta Gdańska na zadanie pn. Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy
Kolbudy przy ul. Apollina; w sprawie udzielenia przez gminę Pruszcz Gdański pomocy
finansowej Powiatowi Gdańskiemu na realizację inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na
drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu
Gdańskiego” w ramach której wykonane zostaną m.in. następujące zadania: budowa chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 2237G Wiślinka – Bogatka (etap III), budowa odwodnienia drogi
powiatowej w Żukczynie (ul. Gdańska), przebudowa drogi powiatowej Borzęcin – Juszkowo
(płyty yomb), budowa chodnika w Wiślince (w kierunku hałdy), wykonanie dokumentacji na
nowy przebieg ul. Raduńskiej w Juszkowie, budowę chodnika w Wojanowie (etap II), montaż
urządzeń mających na celu poprawę bezpieczeństwa wzdłuż dróg powiatowych oraz w
sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnych i sołtysów. Swój wniosek
uzasadniła.
Pan Remigiusz Kwieciński – zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dwóch
projektów uchwał w sprawie przekazania dwóch wniosków, które wpłynęły o Rady Gminy.
Pani Weronika Chmielowiec – poinformowała, że nie ma potrzeby wprowadzania do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet
radnych i sołtysów, której wnioskodawcą jest Wójt, ponieważ Klub Radnych Porozumienie
Samorządowe Gminy Pruszcz Gdański w wyniku ustaleń, które nastąpiły podczas posiedzeń
Komisji Stałych Rady Gminy, zamierza wprowadzić autopoprawkę do przedłożonego przez
klub projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnych i
sołtysów. Klub również proponuje podniesienie diety sołtysów do kwoty 600 zł.
Wszczęto dyskusję dotyczącą projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad
wypłaty diet radnych i sołtysów, w której udział wzięli Pan Janusz Sampolski, Pani Weronika
Chmielowiec oraz Pan Karol Kardasiński.
Pan Karol Kardasiński - zawnioskował, aby projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości
oraz zasad wypłaty diet radnych i sołtysów omówić w pkt. VI ppkt. 1 porządku obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XIX/30/2016 Rady Gminy
Pruszcz Gdański z dnia 20 maja 2016 r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy
finansowej dla Gminy Kolbudy na zadanie pn. Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na
terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina oraz uchylenia uchwały XLV/90/2018 Rady Gminy
Pruszcz Gdański z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
pomocy finansowej dla Miasta Gdańska na zadanie pn. Budowa obiektu szkolnego w
Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 17 radnych) za wprowadzeniem w/w
uchwały do porządku obrad głosowało 17 osób. Uchwała została wprowadzona do porządku
obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – wprowadzone projekty uchwał zostaną
omówione na końcu pkt. 6 porządku obrad w kolejności w jakiej zostaną przegłosowane.
Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
udzielenia przez gminę Pruszcz Gdański pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu na
realizację inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez
modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego” w ramach której wykonane
zostaną m.in. następujące zadania: budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2237G
Wiślinka – Bogatka (etap III), budowa odwodnienia drogi powiatowej w Żukczynie (ul.
Gdańska), przebudowa drogi powiatowej Borzęcin – Juszkowo (płyty yomb), budowa chodnika
w Wiślince (w kierunku hałdy), wykonanie dokumentacji na nowy przebieg ul. Raduńskiej w
Juszkowie, budowę chodnika w Wojanowie (etap II), montaż urządzeń mających na celu
poprawę bezpieczeństwa wzdłuż dróg powiatowych?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 17 radnych) za wprowadzeniem w/w
uchwały do porządku obrad głosowało 17 osób. Uchwała została wprowadzona do porządku
obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do
porządku obrad projektu uchwały wprowadzonej przez Panią Wójt w sprawie ustalenia
wysokości oraz zasad wypłaty diet radnych i sołtysów?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 17 radnych) za wprowadzeniem w/w
uchwały do porządku obrad głosowało 9 osób, przeciw 5 osób, 3 osoby wstrzymały się od
głosu. Projekt uchwały nie uzyskał wymaganej większości, w związku z powyższym nie został
ujęty w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - zaproponował, aby projekt uchwały
przedstawiony przez Klub Radnych Porozumienie Samorządowe Gminy Pruszcz Gdański w
sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnych i sołtysów omówić w pkt. VI ppkt.
7 porządku obrad.
Radni zaakceptowali propozycję Przewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku dotyczącego naprawy ul.
Miętowej w Borkowie oraz projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku dotyczącego
budowy ul. Miętowej i Jaśminowej w Borkowie.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 17 radnych) za wprowadzeniem w/w
uchwały do porządku obrad głosowało 17 osób. Uchwała została wprowadzona do porządku
obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - Porządek obrad został przyjęty z
uwzględnionymi zmianami.
4. Przyjęcie potoków z XIII i XIV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski- Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do
protokołów z XIII i XIV sesji Rady Gminy?
Nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Stwierdzam, że protokoły z XIII i XIV sesji
Rady Gminy został przyjęty bez uwag.
II. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
III. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym – składanie ustnych pytań
kierowanych do Wójta
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak przedstawiła sprawozdanie o pracach podjętych
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Pani Weronika Chmielowiec – zapytała kiedy odbył się odbiór ul. Kasztanowej w Borkowie,
czy zostały wniesione jakiekolwiek uwagi do protokołu z tego odbioru i czy można zgłaszać
jeszcze dodatkowe uwagi dotyczące w/w inwestycji. Zapytała kiedy zakończy się ustalanie
nowej organizacji ruchu w Borkowie. Poprosiła, aby zwrócić uwagę kierowcom firmy P.A.
„Gryf”, że zmiana organizacji ruchu w Borkowie uległa zmianie. Poruszyła kwestię związaną
ze zwężeniem szerokości jezdni poprzez postawienie słupków na drodze przy ul. Tenisowej
w Borkowie. Zapytała o usunięcie znaku zakazu ruchu z drogi przy ul. Tenisowej.
Pani Beata Biała-Grzędzicka – Zapytała o oświetlenie ul. Kasztanowej w Borkowie; kiedy
zostaną namalowane pasy na ul. Jaśminowej, Strumykowej, Brzozowej i Nowej; kiedy
zaświecą się latarnie na ul. Sadowej, Wiśniowej i Owocowej; czy na ul. Żeglarskiej spowalniacz
zostanie zamontowany tam gdzie był przed jego demontażem; czy planowana jest poprawa
widoczności oraz montaż wysepki na skrzyżowaniu ul. Bzowej i Kasztanowej; kiedy zostanie
ponownie ustawione lustro na skrzyżowaniu ul. Kasztanowej i Akacjowej oraz czy istnieje
możliwość zamontowania lustra na skrzyżowaniu ul. Kasztanowej i Sadowej; kiedy zostanie
oczyszczony i pogłębiony staw w Borkowie; na jakim etapie jest realizacja projektu świetlicy
wiejskiej w Borkowie; czy istnieje możliwość przeniesienia wiaty lub utwardzenia podłoża pod
wiatą przystanku znajdującego się obok szkoły; czy istnieje możliwość postawienia przystanku
między ul. Sadową, a Ofiar 10 Kwietnia.
Pan Janusz Sampolski – poruszył temat pozyskania dofinansowań na budowę ul.
Kasztanowej w Borkowie oraz ul. Kasztanowej w Przejazdowie. Zaproponował, aby zaprosić
Wojewodę Pomorskiego do naszej gminy w celu zaprezentowania dróg i urządzeń
melioracyjnych znajdujących się na naszym terenie.
Pan Andrzej Chmielewski – Poruszył temat związany z Partnerstwem Prywatno-Publicznym.
Zapytał dlaczego model PPP jest rekomendowany przez Ministerstwo przy budowie dróg oraz
jaki system rozliczania sugeruje w tym przypadku Ministerstwo. Zaproponował, aby przy
realizacji budowy basenu wykorzystać PPP.
Pan Karol Kardasiński – Zapytał czy nie jest zasadnym, aby ceny biletów za przejazdy
autobusami komunikacji gminnej przyjąć w drodze uchwały jeszcze w tym roku.
IV. 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 1 zapytanie, które zostało
przekazane do Wójta Gminy zgodnie z właściwością.
W tym miejscu stawiła się Pani Monika Rynkowska.
W tym miejscu stawiła się Pani Karolina Wołosowska.
V. SPRAWY SOŁECKIE
1. Zapytania i wnioski Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański.

Pan Wiesław Zbroński – Wypowiedział się na temat propozycji podwyżki diet sołtysów, którą
przedłożył Klub Radnych Porozumienie Samorządowe Gminy Pruszcz Gdański. Przedstawił
stanowisko Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański w sprawie projektu uchwały
dotyczącej diet.
2. Zapytania i wnioski sołeckie.
Pan Maciej Wysocki – zawnioskował o postawienie lustra na ul. Kanałowej.
VI. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1. uchwały budżetowej Gminy Pruszcz Gdański na rok 2020
Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła M. Kołodziejczak – Wójt Gminy.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Danuta Czerwińska odczytała uchwałę nr
208/g256/P/II/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16
grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pruszcz Gdański na
2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Karol Kardasiński – zapytał o zapisy znajdujące się w autopoprawce dotyczące środków
przeznaczonych na budowę ul. Kasztanowej oraz kwoty przeniesionej z finansowania Zespołu
Pieśni i Tańca „Jagódki” na sport i kulturę.
Pani Skarbnik – udzieliła odpowiedzi na pytanie.
Pan Karol Kardasiński – odczytał stanowisko Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe
Gminy Pruszcz Gdański dotyczące projektu uchwały budżetowej Gminy Pruszcz Gdański na
rok 2020.
Pan Wiesław Zbroński – Skrytykował inicjatywę dotyczącą obniżenia środków przeznaczonych na finansowanie funkcjonowania Zespołu Pieśni i Tańca „Jagódki”.
Wszczęto dyskusję w powyższym temacie, w której udział wzięli Pani Beata Biała-Grzędzicka
oraz Pan Andrzej Chmielewski.
Pani Monika Rynkowska – poinformowała, że chciałaby, aby w budżecie na 2020 rok znalazły
się środki przeznaczone na budowę boiska w Borkowie. Poinformowała, że zagłosuje za przyjęciem uchwały budżetowej.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odniosła się do stanowiska Klubu Radnych
Porozumienie Samorządowe Gminy Pruszcz Gdański dotyczącego projektu uchwały
budżetowej Gminy Pruszcz Gdański na rok 2020.
Pani Beata Biała-Grzędzicka – podziękowała za zrealizowanie inwestycji – budowy ul.
Kasztanowej w Borkowie.
Pan Janusz Sampolski – odniósł się do słów Pani Moniki Rynkowskiej dotyczących boiska w
Przejazdowie. Poinformował, że zagłosuje za przyjęciem uchwały budżetowej. Wyraził nadzieję, że w 2021 roku więcej środków zostanie przeznaczonych na inwestycje wodno-kanalizacyjne.
Pani Monika Rynkowska – wypowiedziała się na temat umiejscowienia obiektów sportowych
i rekreacyjnych na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za podjęciem
uchwały?
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem uchwały głosowało 19 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XV/131/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w
sprawie uchwały budżetowej Gminy Pruszcz Gdański na rok 2020.
2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła M. Kołodziejczak – Wójt Gminy.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Małgorzata Osowska odczytała uchwałę nr
07/g256/F/II/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16
grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Pruszcz Gdański na lata 2020 - 2038.
Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Karol Kardasiński – zapytał czy w budżecie został uwzględniony wniosek Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu o zwiększenie środków przeznaczonych na
dofinansowanie na wymianę pieców.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – udzieliła wyjaśnień dotyczących zwiększenia środków
przeznaczonych na dofinansowanie na wymianę pieców.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za podjęciem
uchwały?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem uchwały głosowało 18 osób, 1 osoba nie oddała głosu. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XV/132/2019 z dnia
18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański.
3. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
Projekt uchwały wraz z autopoprawką 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 czy zapis „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” znajdujący się w dziale 921
dotyczy ogólnie organizacji pozarządowych.
Pani Skarbnik Mirosława Lica – udzieliła odpowiedzi na pytanie.
Pan Janusz Sampolski - zapytał dlaczego modernizacja maszynowni pompy ciepła w Wiślinie została przeniesiona na 2020 rok.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – udzieliła odpowiedzi na pytanie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za podjęciem
uchwały?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 19 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XV/133/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz
Projekt uchwały wraz z autopoprawką 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.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za podjęciem
uchwały?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 19 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XV/134/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz.
5.
wydatków budżetu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2019, które nie wygasają z
upływem roku 2019
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.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za podjęciem
uchwały?

W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 19 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XV/135/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku
w sprawie wydatków budżetu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2019, które nie wygasają z
upływem roku 2019.
6.
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 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.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za podjęciem
uchwały?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 19 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XV/136/2019 z dnia 18 grudnia 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.
7. ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnych i sołtysów
Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił K. Kardasiński – Przedstawiciel Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe Gminy Pruszcz Gdański.
Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt
uchwały.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Wiesław Zbroński - zajął stanowisko dotyczące w/w projektu uchwały.
Pani Weronika Chmielowiec – poprosiła o odczytanie z protokołu stanowiska
Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański w sprawie projektu uchwały dotyczącej diet.
Pan Maciej Wysocki - odczytał stanowisko Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański
w sprawie projektu uchwały dotyczącej diet.
Pan Remigiusz Kwieciński – zaproponował, aby sołtysi, którzy uważają, że podwyżka diet
sołtysów jest zbędna przekazywali uzyskaną dietę na organizacje pozarządowe.
Pan Jerzy Kornacki – docenił fakt, że projekt w/w uchwały został wypracowany wspólnie.
Poinformował o poziomie frekwencji sołtysów na spotkaniach sołtysów z wójtem w 2019 r.
Zapowiedział, że będzie głosował przeciwko uchwale. Przypomniał, że za zarządzanie sołectwem odpowiada nie tylko sołtys ale cała rada sołecka.
Pan Karol Kardasiński – odniósł się do słów Pana Jerzego Kornackiego dotyczących frekwencji na spotkaniach sołtysów. Poinformował, że będzie głosował za przyjęciem projektu
uchwały.
Pan Andrzej Chmielewski – Pochwalił postawę Pana Wiesława Zbrońskiego. Poinformował,
że w Straszynie rada sołecka liczy 12 osób. Podziękował sołtysom, radom sołeckim oraz
wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz sołectw. Zawnioskował o nieprzedłużanie dyskusji i głosowanie nad uchwałą.
Pan Karol Karc - poinformował, że obejmując funkcję sołtysa w 2020 roku nikt nie myślał o
kwestiach finansowych. Poinformował, że dla niego niezrozumiałe jest, że nagle klub radnych
zainteresował się losem sołtysów.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za podjęciem
uchwały?

W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 17 osób, 1 osoba głosowa przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada Gminy
podjęła uchwałę nr XV/137/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości
oraz zasad wypłaty diet radnych i sołtysów.
8.
powierzenia w 2020 roku wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy
społecznej Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawiła E. Drzazga – Zastępca Kierownika GOPS.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za podjęciem
uchwały?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 16 osób, 3 osoby nie oddały głosu. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XV/138/2019
z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie powierzenia w 2020 roku wykonania zadań publicznych
z zakresu pomocy społecznej Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański.
Pani Anna Szyska opuściła sesję.
9.
powierzenia w 2020 roku wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy
społecznej Gminie Suchy Dąb
Projekt uchwały przedstawiła E. Drzazga – Zastępca Kierownika GOPS.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Janusz Sampolski – zapytał ile osób korzysta z takiej pomocy w Pruszczu Gdańskim,
Pszczółkach i Suchym Dębie.
Pani Ewa Drzazga – udzieliła odpowiedzi na pytanie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za podjęciem
uchwały?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 18 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 16 osób, 2 osoby nie oddały głosu. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XV/139/2019
z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie powierzenia w 2020 roku wykonania zadań publicznych
z zakresu pomocy społecznej Gminie Suchy Dąb.
10.
powierzenia w 2020 roku wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy
społecznej Gminie Pszczółki
Projekt uchwały przedstawiła E. Drzazga – Zastępca Kierownika GOPS.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za podjęciem
uchwały?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 18 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 18 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XV/140/2019 z dnia 18 grudnia 2019
roku w sprawie powierzenia w 2020 roku wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy
społecznej Gminie Pszczółki.
11.
wprowadzenia zmian w uchwale X/64/2015 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.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Andrzej Chmielewski – zapytał o zmianę terminu wyborów na 31 października.
Pani Sekretarz Małgorzata Grzegorczyk – udzieliła odpowiedzi na pytanie.
Pan Andrzej Chmielewski – zwrócił uwagę na literówkę w ust. 9.
Pani Sekretarz Małgorzata Grzegorczyk – poinformowała, że literówka w oryginale została
już poprawiona.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za podjęciem
uchwały?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 18 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 18 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XV/141/2019 z dnia 18 grudnia 2019
roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale X/64/2015 Rady Gminy Pruszcz Gdański z
dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pruszcz Gdański.
12. wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej
Projekt uchwały przedstawiła M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za podjęciem
uchwały?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 18 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 18 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XV/142/2019 z dnia 18 grudnia 2019
roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale X/64/2015 Rady Gminy Pruszcz Gdański z
dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Komisji
Rewizyjnej.
13.
wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej
Projekt uchwały przedstawiła M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za podjęciem
uchwały?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 18 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 18 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XV/143/2019 z dnia 18 grudnia 2019
roku w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej.
14.
wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za podjęciem
uchwały?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 18 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 18 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XV/144/2019 z dnia 18 grudnia 2019
roku w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

15.
wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Komisji Działalności Gospodarczej,
Rozwoju Gminy i Budżetu
Projekt uchwały przedstawiła M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za podjęciem
uchwały?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 18 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 18 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XV/145/2019 z dnia 18 grudnia 2019
roku w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Komisji Działalności
Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu.
16.
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pruszcz Gdański na rok 2020
Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła M. Waguca-Jączek – Pełnomocnik
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pani Weronika Chmielowiec – Zapytała czy w przyszłych latach istnieje możliwość skierowania Programu Profilaktyki do dzieci i młodzieży powyżej 14 roku życia.
Pani Małgorzata Waguca-Jączek – udzieliła odpowiedzi na pytanie.
Pan Remigiusz Kwieciński – zapytał w jaki sposób zostaną przeprowadzone ewaluacje wyników.
Pani Małgorzata Waguca-Jączek – udzieliła odpowiedzi na pytanie. Podziękowała Pani Monice Rynkowskiej za merytoryczną rozmowę. Poinformowała o chęci stworzenia ankiety dla
mieszkańców gminy dotyczącej Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.
Pan Jerzy Kornacki – zapytał czy lista osób wymienionych do przeszkolenia jest katalogiem
zamkniętym. Zwrócił uwagę, że młodzieżowe drużyny pożarnicze także są formą zgrupowania
młodzieży. Zaproponował, aby przeszkolić także opiekunów tych drużyn.
Pani Małgorzata Waguca-Jączek oraz Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odniosły się
do propozycji Pana Jerzego Kornackiego.
Pan Janusz Sampolski – zapytał czy wszyscy dyrektorzy szkół zadeklarowali współpracę w
ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Pani Małgorzata Waguca-Jączek – udzieliła odpowiedzi na pytanie.
Pan Janusz Sampolski – zapytał czy wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zostały dobrze zaplanowane, czy nie zabraknie ich na szkolenia.
Pani Małgorzata Waguca-Jączek – udzieliła odpowiedzi na pytanie.
Pani Sekretarz Małgorzata Grzegorczyk oraz Pan Marek Kowalski – uzupełnili wypowiedź o informacje dotyczące harmonogramu w/w wydatków.
Pan Janusz Sampolski – zapytał jakie środki zostały zaplanowane na funkcjonowania
Pełnomocnika oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pani Sekretarz Małgorzata Grzegorczyk – udzieliła odpowiedzi na pytanie.
Pan Marek Kowalski – udzielił dodatkowych wyjaśnień.
Pani Beata Biała-Grzędzicka – zwróciła uwagę, aby nie pominąć nauczycieli
wspomagających i nauczycieli terapeutów pedagogicznych, którzy spędzają 22 godziny w
tygodniu z uczniami.
Pan Remigiusz Kwieciński – przytoczył przykład kosztów programu Archipelag Skarbów oraz

ewaluacji jego wyników.
Pan Andrzej Chmielewski – odniósł się do tematu harmonogramu wydatków związanych
z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Pani Monika Rynkowska – ucieszyła się, że radni aktywnie udzielają się w temacie
profilaktyki, podziękowała Pani Małgorzacie Waguca-Jączek za pracę włożoną w
przygotowanie w/w Programu oraz za przeprowadzone rozmowy. Poinformowała, że wzięła
udział konferencji dotyczącej profilaktyki. Stwierdziła, że Program Jej zdaniem jest bardzo
dobry. Zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, aby po pierwszej ewaluacji wyników przygotować szczegółowy
harmonogram wydatków związanych z Programem. Wyraziła nadzieję, że Program uda się
zrealizować.
Pan Karol Kardasiński – Zapytał o zapis znajdujący się w harmonogramie wydatków przytoczony został art.131 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
Radca Prawny - udzielił wyjaśnień, że chodzi o art. 13.1.
Pan Karol Kardasiński – podziękował Pani Monice Rynkowskiej za zaproszenie na
konferencję dotyczącą profilaktyki. Poruszył temat dotacji dla stowarzyszeń i szkół. Zapytał
czy istnieje możliwość, aby Pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych pełnił swoje funkcje w oparciu o umowę zlecenie lub własną działalność.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za podjęciem
uchwały?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 18 radnych) za przyjęciem uchwały głosowało 18 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XV/146/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w
sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pruszcz Gdański na rok 2020.
17.
określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów
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.
Pani Monika Rynkowska – zapytała czy przepisy RODO umożliwiają pozyskanie informacji
dotyczących szczepień oraz czy można uniknąć kryterium dotyczącego szczepień podczas
naboru do przedszkoli.
Radca Prawny – udzielił odpowiedzi.
Pani Bożena Chodkowska – udzieliła dodatkowych wyjaśnień.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za podjęciem
uchwały?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 18 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 17 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada Gminy podjęła uchwałę nr
XV/147/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Pani Ewa Romik opuściła sesję.

Pan Karol Kardasiński opuścił sesję.
18. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Projekt uchwały przedstawił D. Kulkowski – Zastępca Wójta.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Działalności
Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za podjęciem
uchwały?
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 XV/148/2019
z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
19.
uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pruszcz Gdański na lata
2019-2022 z perspektywą do roku 2026”
Projekt uchwały przedstawiła K. Kwiatek - Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Janusz Sampolski – zapytał czy członkowie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej mieli prawo wnieść uwagi do w/w Programu podczas opiniowania
projektu uchwały.
Wszczęto dyskusję w w/w temacie, w której udział wzięli: Radca Prawny, Pan Janusz Sampolski, Pani Katarzyna Kwiatek.
Pan Janusz Sampolski – zapytał czy istnieje możliwość przyjęcia w/w Programu w innym
terminie niż dzisiejsza sesja.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – udzieliła odpowiedzi na pytanie.
Pan Janusz Sampolski – przedstawił swoje uwagi do w/w Programu dotyczące sieci energetycznych; zakładów, których awaria może skutkować niekorzystnie na środowisko; jakości powietrza. Zapowiedział, że podczas głosowania wstrzyma się od głosu.
Pan Andrzej Chmielewski – odniósł się do tematu wprowadzania zmian do w/w Programu.
Zasugerował, aby w przyszłości podobne programy opiniować wcześniej. Odniósł się do tematu jakości powietrza. Zapytał czy gmina planuje zakup profesjonalnych mierników jakości
powietrza.
Pan Jerzy Kornacki – odczytał zapisy Programu dotyczące jakości powietrza oraz pola elektromagnetycznego. Poinformował, że w formach ochrony przyrody w gminie brakuje informacji
na temat ochrony gatunków, roślin i zwierząt chronionych występujących na terenach, które
są własnością Gminy Pruszcz Gdański. Pochwalił wkład pracy jaki został włożony w sporządzenie Programu.
Pan Szymon Benedyk – odniósł się do tematu możliwości wnoszenia uwag do Programu.
Zapytał czy gmina rozliczyła już się z firmą sporządzająca Program.
Pani Katarzyna Kwiatek – udzieliła odpowiedzi.
Pan Szymon Benedyk - stwierdził, że każdorazowe zmiany wiązałyby się z dodatkowymi
kosztami.
Pani Monika Rynkowska – zwróciła uwagę, że może warto byłoby powołać komisję do spraw
zrównoważonego rozwoju gminy.
Pani Weronika Chmielowiec – poprosiła, aby w przyszłości pracownicy szybciej udostępniali
radnym programy do zaopiniowania.
Pan Janusz Sampolski – poinformował, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej złożyła wniosek, aby programy szybciej trafiały do radnych, tak by umożliwione było składanie ewentualnych uwag.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za podjęciem
uchwały?

W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 16 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 15 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada Gminy podjęła uchwałę nr
XV/149/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Pruszcz Gdański na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”.
20.
nabycia działek stanowiących ul. Stylową w Borkowie na własność Gminy
Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawiła M. Kołodziejczak – Wójt Gminy.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pani Weronika Chmielowiec – zapytała czy droga zostaje przejęta razem z kanalizacją deszczową.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – udzieliła odpowiedzi na pytanie.
Pan Szymon Benedyk – zapytał czy w budżecie na 2020 rok przewidziane są środki na wykup
tej drogi.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – udzieliła odpowiedzi na pytanie.
Pani Monika Rynkowska – zapytała o procedurę przejmowania działek w drodze decyzji
ZRID.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – udzieliła odpowiedzi na pytanie.
Pan Remigiusz Kwieciński – zapytał o zakres wyceny przejmowanych działek.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – udzieliła odpowiedzi na pytanie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za podjęciem
uchwały?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 16 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 16 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XV/150/2019 z dnia 18 grudnia 2019
roku w sprawie nabycia działek stanowiących ul. Stylową w Borkowie na własność Gminy
Pruszcz Gdański.
21.
nabycia działek stanowiących ul. Klasyczną w Borkowie na własność Gminy
Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawiła M. Kołodziejczak – Wójt Gminy.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za podjęciem
uchwały?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 16 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 16 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XV/151/2019 z dnia 18 grudnia 2019
roku w sprawie nabycia działek stanowiących ul. Klasyczną w Borkowie na własność Gminy
Pruszcz Gdański.
22. nadania nazwy ulicy w miejscowości Wiślinka
Projekt uchwały przedstawiła M. Kołodziejczak – Wójt Gminy.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Andrzej Chmielewski – zapytał czy nazwa ulicy pochodzi od gołębia czy od nazwiska
postaci.
Pani Magdalena Migowska – udzieliła odpowiedzi na pytanie
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za podjęciem

uchwały?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 16 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 16 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XV/152/2019 z dnia 18 grudnia 2019
roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wiślinka.
23.
zmiany uchwały nr XIX/30/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20 maja 2016
r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Kolbudy na
zadanie pn. Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul.
Apollina oraz uchylenia uchwały nr XLV/90/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12
października 2018r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla
Miasta Gdańska na zadanie pn. Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie
Gminy Kolbudy przy ul. Apollina
Projekt uchwały przedstawiła M. Kołodziejczak – Wójt Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Janusz Sampolski – zapytał ilu uczniów chodzi do szkoły w Kowalach.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – udzieliła odpowiedzi na pytanie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za podjęciem
uchwały?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 16 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 16 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XV/153/2019 z dnia 18 grudnia 2019
roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wiślinka.
24.
udzielenia przez gminę Pruszcz Gdański pomocy finansowej Powiatowi
Gdańskiemu na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu
Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego"
w ramach której wykonane zostanę m.in. następujące zadania: budowa chodnika w
ciągu drogi powiatowej nr 2237G Wiślinka – Bogatka (etap III), budowa odwodnienia
drogi powiatowej w Żukczynie (ul. Gdańska), przebudowa drogi powiatowej Borzęcin –
Juszkowo (płyty yomb), budowa chodnika w Wiślince (w kierunku hałdy), wykonanie
dokumentacji na nowy przebieg ul. Raduńskiej w Juszkowie, budowa chodnika w
Wojanowie (etap II), montaż urządzeń mających na celu poprawę bezpieczeństwa
wzdłuż dróg powiatowych
Projekt uchwały przedstawił D. Kulkowski – Zastępca Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za podjęciem
uchwały?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 16 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 16 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XV/154/2019 z dnia 18 grudnia 2019
roku w sprawie udzielenia przez gminę Pruszcz Gdański pomocy finansowej Powiatowi
Gdańskiemu na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu
Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego" w
ramach której wykonane zostanę m.in. następujące zadania: budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 2237G Wiślinka – Bogatka (etap III), budowa odwodnienia drogi powiatowej w
Żukczynie (ul. Gdańska), przebudowa drogi powiatowej Borzęcin – Juszkowo (płyty yomb),
budowa chodnika w Wiślince (w kierunku hałdy), wykonanie dokumentacji na nowy przebieg
ul. Raduńskiej w Juszkowie, budowa chodnika w Wojanowie (etap II), montaż urządzeń
mających na celu poprawę bezpieczeństwa wzdłuż dróg powiatowych.
25. przekazania wniosku (w sprawie naprawy drogi przy ulicy Miętowej w Borkowie)
Projekt uchwały przedstawił R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i

Petycji.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pani Monika Rynkowska – zauważyła, że taki sam wniosek składany był już do Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Zapytała Panią Wójt jakie decyzje zostały podjęte w tej sprawie.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – udzieliła odpowiedzi na pytanie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za podjęciem
uchwały?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 16 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 16 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XV/155/2019 z dnia 18 grudnia 2019
roku w sprawie przekazania wniosku.
26.
przekazania wniosku (w sprawie budowy gminnych ulic Jaśminowej i Miętowej
w Borkowie)
Projekt uchwały przedstawił R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za podjęciem
uchwały?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 16 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 16 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XV/156/2019 z dnia 18 grudnia 2019
roku w sprawie przekazania wniosku.
VII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
VIII. Odpowiedzi na ustne pytania skierowane do Wójta.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak oraz Pan Daniel Kulkowski Zastępca Wójta udzielili
odpowiedzi na pytania.
XIX. Wolne wnioski radnych
Pan Szymon Benedyk – zawnioskował o ustawienie tablic monitorujących prędkość jazdy
samochodów w Wiślinie na prostej od kościoła w kierunku Bystrej oraz o utwardzenie lub
wyrównanie drogi na działce 117/4, 117/3 i dalej.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak oraz Pan Daniel Kulkowski Zastępca Wójta – udzielili
informacji dotyczących wyrównywania dróg.
Pani Weronika Chmielowiec – zawnioskowała o wyrównanie ul. Łąkowej i Poziomkowej,
które zostały rozjeżdżone przez wykonawcę podczas budowy ul. Kasztanowej.
Pan Daniel Kulkowski Zastępca Wójta – udzielił wyjaśnień dotyczących powyższego tematu.
Pani Beata Biała – Grzędzicka – zaprosiła na noworoczny koncert operetkowy.
Pani Monika Rynkowska – zdementowała oraz poprosiła, aby nie rozpowszechniać
informacji, że radne z Borkowa zaakceptowały projekt ul. Stylowej.
Pan Daniel Kulkowski Zastępca Wójta – odniósł się do powyższego tematu.
Pan Andrzej Chmielewski – złożył wszystkim życzenia na Święta i Nowy Rok.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – zaprosił na gminne spotkanie opłatkowe.
XIX. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - W wyniku wyczerpania porządku obrad
stwierdzam, że XV Sesja Rady Gminy Pruszcz Gdański VIII Kadencji została zakończona o
godz. 14:00.
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