Protokół nr XLII/2018
z XLII Sesji VII kadencji Rady Gminy Pruszcz Gdański,
która odbyła się dnia 18 czerwca 2018 r.
W XLII 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 XLII 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 18 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?
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – Proszę o wycofanie uchwały nr 4 tj. wyrażenie
zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Gdańska na zadanie pn. Budowa
obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina. Uzasadni
tą decyzję później p. Skarbnik. Oczywiście z pomocy się nie wycofujemy, natomiast
nie udzielamy pomocy Miastu Gdańsk, tylko gminie Kolbudy. Omówimy to przy zmianie
do budżetu.
Proszę o wprowadzenie 3 uchwał dotyczących sprzedaży nieruchomości na
terenie gminy. Przedstawiłam te projekty na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Dotyczą one nieruchomości w Cieplewie,
Straszynie, Przejazdowie i w Bystrej. Przygotowujemy się w tym roku do sprzedaży
kilku nieruchomości. Chcielibyśmy sprzedać te, które wzbudzą największe
zainteresowanie, żeby nie było potrzeby obniżania ceny. Proszę o przyjęcie tych trzech
projektów uchwał.
Pan Jan Pawul – Proszę o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Pruszcz Gdański dla działek nr 280/44, 302/17, i 302/18 w obrębie Straszyn,
ponieważ jest to powielenie tego , co jest obecnie procedowane.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Czy są jeszcze inne uwagi do
porządku obrad dzisiejszej sesji?
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto jest za tym, żeby uwzględnić
w porządku obrad trzy projekty uchwał, które przedstawiła Pani Wójt?
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 18 radnych ) za
uwzględnieniem w porządku obrad trzech projektów uchwał tj. w sprawie

sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański (Straszyn,
Przejazdowo, Cieplewo i Bystra) głosowało 18 osób.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za tym,
żeby zdjąć z porządku obrad projekt uchwały przedstawiony przez pana
przewodniczącego komisji komunalnej?
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 18 radnych ) za zdjęciem z
porządku obrad projektu uchwały głosowało 18 osób.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za
przyjęciem porządku obrad po zmianach?
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 18 radnych ) za przyjęciem
porządku obrad po zmianach głosowało 18 osób.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - Stwierdzam, że porządek obrad
został przyjęty z w/w zmianami.
4. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski- Kto z państwa radnych ma uwagi
do protokołu z XLI sesji Rady Gminy?
Nie zgłoszono.
II. Wręczenie nagród za wysokie osiągnięcia sportowe.
Pani Wójt wręczyła nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe. Lista osób
wyróżnionych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
III. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz
Gdański za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Pruszcz Gdański za rok 2017
a) przedstawienie przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański – Magdalenę
Kołodziejczak sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz Gdański za rok 2017
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok
2017 oraz informacji o stanie mienia komunalnego
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak przedstawiła sprawozdanie finansowe Gminy
Pruszcz Gdański za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Pruszcz Gdański za rok 2017 oraz informację o stanie mienia komunalnego.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – Drodzy Państwo, przy corocznym
sprawozdaniu zawsze podkreślam, że jeśli chodzi o prace naszego urzędu to
borykamy się z dużym niedoborem personalnym patrząc na skale zadań, wielkość
gminy i środki, którymi dysponujemy. Pragnę podkreślić, że realizacja tego budżetu
była możliwa dzięki niezwykłemu zaangażowaniu pracowników naszej gminy.
Podkreślę dużą rolę Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, Pana Wice Wójta. Panie Wójcie,
bardzo dziękuję za wsparcie w niezwykle trudnych procesach inwestycyjnych.
Dziękuję wszystkim pracownikom gminy, ponieważ gdybyśmy postawili najlepszego

wójta na czele, a nie miałby wsparcia ze strony pracowników to realizacja takiego
budżetu byłaby niemożliwa. Wszystkie instytucje, z którymi współpracujemy
podkreślają profesjonalizm, wysokie kompetencje, a także bardzo dobrą współpracę z
gminą Pruszcz Gdański. Proszę o przyjęcie tego sprawozdania.
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr
104/g256/R/II/18 o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański
za rok 2017 rok
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Danuta Czerwińska odczytała Opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pruszcz
Gdański za rok 2017. Uchwała Nr 104/g256/R/II/18 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2018 r. stanowi zał. nr 4 do
protokołu.
c) rozpatrzenie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański sprawozdania finansowego
Gminy Pruszcz Gdański za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2017
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Pruszcz Gdański za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Pruszcz Gdański za rok 2017
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z państwa radnych jest za
podjęciem przedstawionego projektu uchwały?
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 18 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 18 osób, Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XLII/39/2018 z dnia
18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Pruszcz Gdański za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Pruszcz Gdański za rok 2017.
IV. Absolutorium dla Wójta Gminy Pruszcz Gdański Magdaleny Kołodziejczak za
rok 2017.
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz Gdański w
sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2017 r.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Zawsze wniosek referuje
przewodniczący komisji, jednak dzisiaj w zastępstwie poprosimy radną Weronikę
Chmielowiec.
Pani Weronika Chmielowiec – radna, członek Komisji Rewizyjnej odczytała wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Pruszcz Gdański absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pruszcz
Gdański za 2017 r. Wniosek stanowi zał. nr 5 do protokołu.
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr
136/g256/A/II/18 o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz Gdański

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Małgorzata Osowska odczytała opinię o wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz Gdański. Uchwała Nr 136/g256/A/II/18
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 maja
2018 roku stanowi zał. nr 6 do protokołu.
c) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pruszcz Gdański
z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2017.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z państwa radnych jest za
podjęciem przedstawionego projektu uchwały?
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 18 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 18 osób, Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XLII/40/2018 z dnia
18 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pruszcz Gdański z
wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2017.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – Serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu
Radnym, Państwu Sołtysom za współpracę. Jest podsumowanie rocznej pracy jest to
dla mnie niezwykle ważne i wzruszające.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Dziękujemy bardzo i gratulujemy.
Jest to już szesnasty budżet, który Pani Wójt wykonała. Składamy te podziękowania
dla wszystkich pracowników urzędu.
Na sesję przybył radny Zygmunt Zalewski.
V. Analiza projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otrzymaliśmy regulamin i już na
jego temat rozmawialiśmy, ale proszę w kilku słowach przedstawić nam przybliżyć nam
w/w regulamin.
Pan Prezes Marek Palusiński przedstawił Regulamin dostarczania wody i
odprowadzania ścieków.
Pan Robert Dargiewicz – Wypowiedź nie nagrała się z powodu nie włączonego
mikrofonu.
a) dyskusja
Pani Weronika Chmielowiec – Na Komisji zwróciłam uwagę na metry, ale punkt 2 w
§3: zapewnić ciągłość dostawy z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych
w niniejszym regulaminie. Uważam, że powinien być tu jasno określony paragraf, w
którym te uzasadnione wyjątki są wyszczególnione, żeby mieszkaniec nie musiał
czytać całego regulaminu.
Pan Robert Dargiewicz – Wypowiedź nie nagrała się z powodu nie włączonego
mikrofonu.
Pani Weronika Chmielowiec – Mogę prosić o wskazanie tych konkretnych
paragrafów, które wskazują te wyjątkowe uzasadnione sytuacje, kiedy nie
zapewniamy.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – Mamy poświęcony temu rozdział 8. Sposób
postępowania w przypadku nie dotrzymania ciągłości usług. Możemy to jeszcze w jakiś
sposób przeredagować, ale czy jest to sens. Jest to wyraźnie napisane. Nie wymaga

to jakiegoś szczególnego poszukiwania przyczyn.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Czy jest to wniosek formalny?
Czy odpowiedz Pana Mecenasa i Panią wójt są wystarczające?
Pani Weronika Chmielowiec – Rozumiem, że Państwo uznają taki zapis, wiec
dziękuję.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Nie ma więcej zgłoszeń w dyskusji.
b) opinia Komisji Stałych
Komisja Rewizyjna opiniuje projekt uchwały wraz z regulaminem pozytywnie.
Komisja działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu opiniuje projekt
uchwały wraz z regulaminem pozytywnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej opiniuje projekt
uchwały wraz z regulaminem pozytywnie.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej opiniuje
projekt uchwały wraz z regulaminem pozytywnie.
Pan Robert Dargiewicz – Wypowiedź nie nagrała się z powodu nie włączonego
mikrofonu.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – poz. 1152. Czyli w paragrafie
drugim dokonujemy zmiany w podstawie prawnej.
c) podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa radnych jest za
podjęciem uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków?
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 19 osób, Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XLII/41/2018 z dnia
18 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków.
VI. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
Projekt uchwały przedstawiła M. Lica – Skarbnik Gminy.
Pani Mirosława Lica – Chciałabym odnieść się do pomocy finansowej na budowę
szkoły w Kowalach. Na wniosek Pani Wójt została wycofana uchwała o pomocy dla
miasta Gdańsk. Sytuacja jest rozwojowa. Projekt uchwały robiliśmy na podstawie
aneksu nr 3, z którego wynikała taka kwota i wyraźnie było napisane, że ona ma być
na pokrycie robót dodatkowych dla miasta Gdańsk, w między czasie pojawił się aneks
nr 5, gdzie w tej chwili nad nim pracujemy. Z tego aneksu wynika, że pomoc finansową
na roboty dodatkowe mają otrzymać Kolbudy co w zasadzie jest logiczne, ale tak było
w tym poprzednim aneksie. Trochę się zmienia kwota, więc propozycja jest taka, żeby
w dziale 801 oświata i wychowanie pozostawić tą kwotę, którą mamy, czyli 824 700 zł
na pomoc finansową, ale nie dla Miasta Gdańsk, tylko dla gminy Kolbudy. W dwóch
miejscach by było miasto Gdańsk zamienione na Kolbudy. Natomiast na kolejnej sesji
wrócimy do tego tematu odnośnie kwoty dotacji i przygotowania tej uchwały o pomocy
finansowej dla gminy Kolbudy. Pojawiło się to teraz na sesji czerwcowej, ponieważ
zgodnie z aneksem nr 3 było postanowienie, że umowa o pomocy finansowej na roboty

dodatkowe ma być podpisana do końca czerwca. W aneksie nr 5 wskazuje się już
termin do końca września. Mamy trochę czasu, żeby to wszystko pozamykać. W
uzasadnieniu nie będzie dotacji celowej dla miasta Gdańsk, tylko dla gminy Kolbudy.
Jeszcze raz pojawia się to w załączniku nr 5, gdzie są wydatki majątkowe gminy
Pruszcz Gdański na rok 2018 w dziale oświata i wychowanie jest tam pomoc
finansowa dla miasta Gdańsk i byłaby tu również pomoc finansowa dla gminy Kolbudy
w kwocie 824 700 zł.
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 XLII/42/2018 z dnia
18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawiła 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 XLII/43/2018 z dnia
18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pruszcz Gdański.
Sesję opuścił Pan Janusz Sampolski.
3. emisji obligacji komunalnych
Projekt uchwały przedstawiła 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 18 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 18 osób, Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XLII/44/2018 z dnia
18 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
4. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pruszcz Gdański – Magdaleny
Kołodziejczak
Projekt uchwały przedstawiła M. Grzegorczyk - Sekretarz Gminy.
Pani Małgorzata Osowska- Wszystkie komisje ustaliły maksymalne stawki
składników.
Pani Małgorzata Grzegorczyk – Maksymalne składniki, czyli miesięczne
wynagrodzenie to jest 4800 zł, dodatek funkcyjny nie uległ zmianie czyli 2100 zł i
dodatek specjalny maksymalny to jest 40 % sumy wynagrodzenia zasadniczego i
dodatku funkcyjnego co daje kwotę 2760 zł.
Komisja Rewizyjna jest za przyjęciem maksymalnych stawek.
Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu jest za

przyjęciem maksymalnych stawek.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej jest za przyjęciem
maksymalnych stawek.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej jest za
przyjęciem maksymalnych stawek.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski –Chciałbym Państwa radnych
poinformować, że zgodnie z sugestiami komisji zostało przygotowane stanowisko
Rady Gminy w sprawie regulacji zawartych w rozporządzeniu z dnia 15 maja 2018r. w
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dotyczących obniżania
wynagradzania pracowników samorządowych, dotyczących obniżania wynagradzania
wójta gminy. Z tym stanowiskiem Państwo radni mogliście się zapoznać, jeżeli uznacie,
że rada powinna w ten sposób wyrazić swoją opinię co do regulacji to zachęcam do
przegłosowania stanowiska. Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Przegłosujmy projekt uchwały, a
treść stanowiska odczytam i osobno przyjmiemy.
Kto z Państwa radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały?
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 18 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 18 osób, Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XLII/45/2018 z dnia
18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pruszcz
Gdański – Magdaleny Kołodziejczak.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Co do stanowiska, mam je
odczytać czy Państwo radni zapoznali się z treścią?
Pani Weronika Chmielowiec- Proponuję, żebyśmy rozpatrzyli to w wolnych
wnioskach. Nie mamy tego w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Możemy, ale możemy też przy
uchwale. Jeżeli jest propozycja w wolnych wnioskach to nic nie stoi na przeszkodzie.
Pan Robert Dargiewicz – Możemy przed wolnymi wnioskami na końcu jako odrębny
punkt albo od razu możemy przyjąć. Tylko musielibyśmy głosować najpierw za zmianą
porządku obrad, a później nad samą treścią stanowiska.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Proponuję teraz.
Pan Robert Dargiewicz – Czyli dodajemy w porządku obrad zajęcie stanowiska przez
Radę Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto jest za tym, żeby w porządku
obrad umieścić podjęcie stanowiska w sprawie regulacji?
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 18 radnych) za przyjęciem w
porządku obrad zajęcia stanowiska w sprawie regulacji głosowało 18 osób.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pani Weronika Chmielowiec – Chciałabym zwrócić uwagę na ostatnie zdanie,
osobisty pogląd wyraziłam już na komisjach, ale nie chciałabym, żeby było to
stanowisko wyrażone tylko w stosunku do wójta czy „naszego wójta”, tylko w ogóle do
obniżania wynagrodzeń pracownikom samorządowym, wszelkim, czyli w ostatnim
zdaniu chciałabym, żeby nie było skutkującym obniżenia wynagrodzenia wójta tylko

pracowników samorządowych, bo wydaje mi się, że powinniśmy szerzej na ten
problem spojrzeć, bo przecież wójt to jedno, a sytuacji w kraju jest wiele. To co my
opisujemy dotyczy pani wójt, a chodzi mi o to, żebyśmy szerzej na to spojrzeli.
Wyrażamy pogląd, że tak nie powinno być, ale nie tylko w stosunku do wójta, ale do
wszystkich pracowników samorządowych.
Pan Robert Dargiewicz – W ostatnich latach zaostrzyło się stanowisko wojewody i
sądów administracyjnych co do uprawnień rady do podejmowania stanowisk w
sprawach. Dosyć mocne są orzeczenia sądów, że rada gminy nie może podejmować
stanowiska w sprawach, do których nie jest uprawniona. Zwracam uwagę, że rada
gminy jest uprawniona tylko i wyłącznie do ustalenia wynagrodzenia wójta gminy.
Jeżeli chodzi o stanowisko dotyczące wójta rada ewentualnie może zając stanowisko
w zakresie regulacji wydanej przez Radę Ministrów dotyczącą w/w zagadnienia,
chociaż co do tego też mam pewne wątpliwości, natomiast rada nie powinna się
wypowiadać w zakresie wynagrodzeń pozostałych pracowników.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Panie Mecenasie, czy rada nie
powinna czy nie może?
Pan Robert Dargiewicz - Jest ryzyko. Nie ma tego w kompetencjach, więc są już takie
stanowiska wojewodów i Naczelnego Sądu Administracyjnego, że takie stanowisko
jest wyrażone w formie uchwały, bo podnieśliście Państwo rękę, że jest pozbawione
podstawy prawnej. Jest ryzyko, że zostanie unieważnione.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Musimy zaakcentować nasze
stanowisko.
Pani Weronika Chmielowiec – Przed chwilą podjęliśmy uchwałę, a teraz wyrażamy
stanowisko i chciałabym, żeby to szerzej zrobić, że przyjęliśmy tą uchwałę, ale
pozostaje niesmak, bo nie zgadzamy się z ustawą. Nie chcę, żeby była to hipokryzja,
że przed chwilą obniżyliśmy pani wójt wynagrodzenie w związku z ustawą, a teraz
piszemy, że się z tym nie zgadzamy, żeby je obniżyć.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Jeżeli ustawodawca w
rozporządzeniu nakazał nam obniżenie tego wynagrodzenia i zastosował zmienione
tabele do ustalania wynagrodzeń to nie mieliśmy wyjścia. Musieliśmy tą uchwałę
podjąć, natomiast swoje niezadowolenie z sytuacji możemy wyrazić składając takie
stanowisko.
Kto z Państwa radnych jest za podjęciem stanowiska o takiej treści?
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 18 radnych) za przyjęciem
Stanowiska Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie regulacji zawartych w
rozporządzeniu Rady Ministrów dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzenia
pracowników samorządowych dotyczących obniżenia wynagrodzenia wójta
gminy głosowało 16 osób, przy 2 głosach wstrzymujących się.
Na sesję wrócił rady Janusz Sampolski.
6. sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawił K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i
Rozwoju Gminy.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 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 XLII/46/2018 z dnia
18 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy
Pruszcz Gdański.
7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla działek n 189/107, 189/108 i 189/109
w obrębie Łęgowo
Projekt uchwały przedstawił K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i
Rozwoju Gminy.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 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 XLII/47/2018 z dnia
18 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla działek n
189/107, 189/108 i 189/109 w obrębie Łęgowo.
8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla północnej części wsi Cieplewo
Projekt uchwały przedstawił K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i
Rozwoju Gminy.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 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 XLII/48/2018 z dnia
18 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla północnej części
wsi Cieplewo.
9. nadania nazw ulic w miejscowościach: Borkowo, Radunica, Straszyn
Projekt uchwały przedstawił K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i
Rozwoju Gminy.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej opiniuje projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pani Krystyna Białek – Wnosiłam o jedną ulicę, czy ja mam głosować?
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Może Pani głosować,
bezpośrednio Pani sprawa nie dotyczy.
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 19 osób, Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XLII/49/2018 z dnia
18 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Borkowo,
Radunica, Straszyn.
9. wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy
Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawił K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i

Rozwoju Gminy.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 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 XLII/50/2018 z dnia
18 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów
stanowiących własność gminy Pruszcz Gdański.
10. sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawił K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i
Rozwoju Gminy.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 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 18 osób, przy 1 głosie wstrzymującym się, Rada Gminy
podjęła Uchwałę nr XLII/51/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży
działek stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański.
Sesje opuścił radny Łukasz Franiak.
11. sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawił K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i
Rozwoju Gminy.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej opiniuje projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 18 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 17 osób, przy 1 głosie wstrzymującym się, Rada Gminy
podjęła Uchwałę nr XLII/52/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży
działek stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański.
Na sesję wrócił radny Łukasz Franiak.
12. sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawił K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i
Rozwoju Gminy.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 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 18 osób, przy 1 głosie wstrzymującym się, Rada Gminy
podjęła Uchwałę nr XLII/53/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży
działek stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański.

VII. Wolne wnioski.
Pani Weronika Chmielowiec – Mam trzy sprawy. Pierwsza: sąsiednia wieś Kowale
organizuje w tą sobotę protest. Będą blokować drogę, która łączy Borkowo z
Kowalami. Argumentują to tym, że są wieloletnie zaniedbania infrastrukturalne. Mają
pretensje też do naszej gminy. Protest ma dotkną również nas, ponieważ jak twierdzą
radni, była obietnica, że nasza gmina włączy się w jakąś partycypację finansową
dotyczącą budowy dróg w Kowalach. Jest to dla mnie dziwny argument, bo budujemy
drogi na terenie naszej gminy, a nie gmin ościennych. Prosiłabym, że jeżeli taki protest
będzie to, może Pani Wójt zabierze głos w tej sprawie.
Druga: moje dzieci uczą się w Gdańsku w gimnazjum i liceum, otrzymałam taką
informację, że mogę ubiegać się o darmowy bilet dla dzieci. Zdziwiło mnie to, bo jestem
przecież mieszkańcem innej gminy. Mówię to tylko po to, żeby mieć to na uwadze. Jest
to ciekawa sprawa. Miasto Gdańsk zabiega o mieszkańców innych gmin pozwalając
na wyrabianie kart mieszkańca osobom, które nie mieszkają w Gdańsku, ale
zachęcają ich do tego, żeby płacili podatki na terenie miasta Gdańsk. Jest to taki
sygnał i bardzo powszechna informacja. Rodzice teraz zastanawiają się jak to zrobić,
bo jeżeli ktoś ma dwójkę lub trójkę dzieci, która uczęszcza do szkoły na terenie miasta
Gdańsk to jest to bardzo duża finansowa ulga. Może potrzebna jest jakaś rozmowa
wiceprezydentem Gdańska Panem Grzelakiem, który to promuje. My walczymy o to,
żeby mieszkańcy się u nas meldowali i płacili podatki, a Gdańsk nam chce ich zabrać.
Pewnie nie wiele możemy zrobić, ale może jakaś rozmowa.
Trzecia sprawa: jest to sprawa delikatna i dramatyczna. Nie chciałabym tak
szczegółowo o niej mówić, najwyżej po sesji, jak ktoś będzie zainteresowany. Miesiąc
temu w Borkowie mieliśmy sytuację, zew tragicznych okolicznościach dwójka dzieci
została bez taty, a miesiąc później została bez mamy. Dzieci są w wieku 5 lat i 3
miesięcy. Sytuacja jest dramatyczna. Dziadkowie będą próbowali się zająć wnukami.
Będziemy organizować na dniach zbiórkę pieniędzy głównie na pomoc psychologiczną
dla dziewczynki 5 letniej oraz na ogarnięcie bardzo drogich finansowych sytuacji m. in.
sprawa spadkowa, nie chce o tym mówić szczegółowo, bo zobowiązałam się rodzinie,
że będę mówiła tylko ogólnie. Bardzo proszę o włączenie się do akcji. Akcja będzie
promowana głównie w Internecie. Będzie to zbiórka pieniędzy na zrzutce.pl
organizowana przez siostrę tej pani, która nie żyje. Zbiórek jest całe mnóstwo, ale ta
sytuacja jest naprawdę bardzo wyjątkowa i tragiczna.
Pan Janusz Sampolski – Chciałem zaprosić w imieniu wszystkich organizatorów
turnieju samorządowców, który odbędzie się 27 w środę o godz. 16:00 w Trąbkach
Wielkich na Placu Herbowym. Montujemy reprezentację, która powalczy o jak
najlepsze swoje miejsca. Zachęcam pozostałe osoby, żeby przyjechać i razem przeżyć
to wydarzenie.
Drugi temat: rozmawialiśmy wcześniej w temacie stanowiska Rady Gminy
odnośnie nie przeprowadzania remontu drogi wojewódzkiej 226, myślę , że byłoby
dobre rozwiązanie, żebyśmy jako Rada Gminy zajęli stanowisko popierające działania
Pani Wójt, zmierzające w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszo- rowerowego.
Dobrze. Widzę, że już jest. to nie kontynuuję.
Kolejny temat: omawialiśmy z naszym prezesem Stowarzyszenia Sołtysów,
żebyśmy w sposób bardzo merytoryczny podeszli do tematu obecnej pogody – suszy,
która w bardzo negatywny wpływa na plony. Nie wiem jak to się odbywa od strony
prawnej, żeby wojewoda ogłosił klęskę suszy musi być stanowisko nasze? Czy my
jeśli wystąpimy z takim stanowiskiem to wesprzeć naszych pracowników, którzy
pracują w referacie? To mogłoby pomóc w ogłoszeniu przez wojewodę takiego
stanowiska ogłoszenia klęski w wyniku suszy.

Pani Krystyna Białek – Suszy nie dotyczy barszcz, który wszędzie rośnie. Czy jest
jakiś sposób na to? Są miejsca „niczyje” i to rośnie tam bez opamiętania. Druga
sprawa: coraz więcej dzików przybiega do Borkowa i z powrotem. Stoi się na
przystanku i przychodzi wieki dzik z małymi, nie wiadomo co robić.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – Sprawdzimy, które koło ma Borkowo i
napiszemy do nich.
Pan Maciej Wysocki – Mam prośbę do Pani Wójt, żeby wspólnie z ODR- em powołała
na obecny stan suszy jakąś komisję.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – Musi to wojewoda ogłosić.
Pan Maciej Wysocki – Może wojewoda na całym terenie województwa nie zechce
ogłosić, ale może nasza gmina.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – Nie możemy ogłosić, musi to zrobić wojewoda
nawet dla poszczególnych gmin.
Pan Maciej Wysocki – To proszę, żeby w jakiś sposób do Pana wojewody dotrzeć.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Popieram wniosek pani radnej dot.
barszczu. Dużo go rośnie w rejonie starej obwodnicy pomiędzy Wojanowem, a starą
obwodnicą. Jest to ostatnia chwila, żeby dokonać jego opryskania. W tej chwili on
kwitnie, jak przekwitnie to ptactwo poroznosi nasiona po całej okolicy. Prośba, żeby to
niezwłocznie zrobić.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – Gmina na swoich obszarach nieustannie od
7 lat wykonuje zabiegi. W tym roku też mamy umowę. Jest pan, który systematycznie
chodzi, ścina i wstrzykuje w układ korzeniowy randap. To daje znakomite efekty.
Niestety na prywatnych gruntach są takie miejsca, gdzie właściciel nie podejmuje
żadnych działań. Niedawno jechałam na trasie Wojanowo – Rekcin, po prawej na
niewielkim terenie również rośnie. Będziemy starali się po raz kolejny zwrócić uwagę
właścicielom gruntów, ale jeśli właściciel nie podejmie działań to nie mamy prawa
wejść na prywatny teren. Dyskusje z prywatnymi właścicielami są często dosyć trudne.
Był moment, że kiedyś wspólnie z firma POLHOZ podejmowaliśmy takie działania. Oni
płacili za środki, nasi pracownicy też wykonywali te prace. Nie ma takiej determinacji
w działaniu pozostałych podmiotów jaka jest u nas w urzędzie stąd różne efekty tego
postępowania.
Dotarliśmy do dokumentów dot. ul. Ogrodowej – chcieliście Państwu wyjaśnić
dlaczego kilkadziesiąt metrów nawierzchni zostało zrobionej. Wyciągnęliśmy
dokumenty. Mamy archiwum w Bielkówku wracanie do przeszłości jest czasem
kłopotliwe. Jest decyzja z 1986 roku, w której zawarte jest, że kawałek drogi będziemy
przejmowali: „ na podstawie stosownych przepisów po rozpatrzeniu wniosku
obywatela X zam. X gm. Pruszcz Gdański, nie stawia przeszkód i wyraża zgodę
naczelnik gminy na nieodpłatne przejęcie na własność Skarbu Państwa działki nr
położonej we wsi Łęgowo księga wieczysta, prowadzone przez Państwowe Biuro
Notarialne, stanowiące własność Państwa X – od niniejszej decyzji służy odwołanie.”
Decyzja byłą wydana, nie została skonsumowana w postaci zmiany w księdze
wieczystej. Sankcjonujemy to co zostało kiedyś rozpoczęte. Dobrze, że nie przeszło
na Państwowy Fundusz Ziemi, bo dzisiaj nie ma następcy prawnego i jest duży
problem. Stąd ta decyzja o wybudowaniu fragmentu drogi. Z jednej strony Państwo X
nie są właścicielami, ale nie podpisano aktu notarialnego. Kończymy tą procedurę.
Pan Sampolski – zwróciliśmy się do Marszałka Województwa w sprawie
rozważenia możliwości rozpoczęcia działań związanych z budową chociażby ścieżki
pieszo – rowerowej wzdłuż drogi 226. Ponownie przygotowałam pismo do marszałka
w tej sprawie.
Pani Wójt odczytała w/w pismo.

Chciałabym, żeby to pismo podpisali : Przewodniczący Rady Gminy, Prezes
Stowarzyszenia Sołtysów i Wójt Gminy.
Pani Chmielowiec – protest – nie było żadnych deklaracji. Trudno sobie
wyobrazić, że gmina Pruszcz Gdański będzie budowała układy drogowe na terenie
innej gminy. Najważniejszą rzeczą jest przekonać mieszkańców, którzy będą mieli
dzieci w szkole, żeby te 300 -500 metrów przeszli na piechotę. Z rozmów z naszymi
partnerami wynika, że będą też parkingi dla rowerów. Myślę, że warto tego typu
komunikację upowszechniać. Każdy ma prawo zorganizować protest. Hasło „protest”
jest nośnym słowem. Nie wiem co protestujący chcą tym osiągnąć, tym bardziej, że
miasto Gdańsk i gmina Kolbudy podejmują działania. Nie da się wszystkiego zrobić w
jednym roku, trudno sobie wyobrazić, żeby nowa infrastruktura drogowa i szkoła
powstały w jednym roku.
Kwestia uchwał dot. sprzedaży mienia. Nie chcemy wszystkiego wyprzedać, bo
również przypomnę, że kupujemy nieruchomości jeśli takie się pojawiają i są
atrakcyjne dla gminy. Przykładem jest podjęta uchwała w sprawie zakupu działki za
ponad 700 tys. w Borkowie. Proponujemy sprzedaż kilku nieruchomości. Zobaczymy
jakie będą ceny na rynku. Chcemy mieć taki katalog, żebyśmy nie musieli na skutek
np. nierozstrzygniętych przetargów, ponownie ogłaszać i obniżać cenę. Chcemy
sprzedać te nieruchomości, żeby uzyskać najlepszą kwotę. Do tej pory nieruchomości
takie były sprzedawane sporadycznie.
VIII. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - W wyniku wyczerpania porządku
obrad stwierdzam, że XLII Sesja Rady Gminy Pruszcz Gdański VII Kadencji została
zakończona o godz. 11:50.
Protokołowała:
Marta Nowicka
Protokół został przyjęty na XLIII Sesji Rady Gminy Pruszcz Gdański VII kadencji w
dniu 27 lipca 2018 roku.

