Protokół nr XLIV/2018
z XLIII Sesji VII kadencji Rady Gminy Pruszcz Gdański,
która odbyła się dnia 06 września 2018 r.
W XLIV Sesji Rady Gminy Pruszcz Gdański uczestniczyli: Wójt Gminy- Magdalena
Kołodziejczak, Zastępca Wójta – Daniel Kulkowski, Sekretarz Gminy – Małgorzata
Grzegorczyk, Skarbnik Gminy – Mirosława Lica, Radca Prawny – Elżbieta
Zajączkowska – Matejko.

I. SPRAWY REGULAMINOWE
1. Otwarcie Sesji.
Otwarcia XLIV Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Marek Kowalski.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski Chciałbym na wstępie
poinformować, że nasza sesja jest nagrywana i transmitowana na żywo w związku z
tym, że w przyszłej kadencji będzie to obowiązek, dlatego dzisiaj ta próba.
2. Stwierdzenie Quorum.
Przewodniczący obrad sprawdził listę obecności radnych stwierdzając quorum;
ustawowy skład Rady Gminy Pruszcz Gdański wynosi 21 radnych. Listę obecności
podpisało 19 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - Czy ktoś z Państwa radnych ma
uwagi do porządku obrad dzisiejszej sesji?
Nie zgłoszono.
4. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski- Kto z państwa radnych ma uwagi
do protokołu z XLIII sesji Rady Gminy?
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – W ostatnim czasie zmarł wieloletni
sołtys gminy Pruszcz Gdański Henryk Grzenia, dlatego proszę o powstanie i chwilę
ciszy.
II. Wręczenie aktów mianowania nauczycielom.
Pani Wójt Gminy Pruszcz Gdański wręczyła akty mianowania nauczycielom z
terenu naszej gminy. Nauczyciele złożyli ślubowanie.
Lista osób, które otrzymały akty mianowania stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.
III. Wręczenie nagród za wysokie osiągnięcia sportowe.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak wręczyła nagrody za wybitne osiągnięcia
sportowe. Lista osób, które zostały wyróżnione stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
IV. Informacja dot. wyniku finansowego spółki Eksploatator za rok 2017 oraz
informacja dot. I półrocza 2018 roku (informację przedstawi mec. D. Grajewski –

Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Eksploatator).
Pan Dariusz Grajewski – Początek wypowiedzi nie nagrała się z powodu nie
włączonego mikrofonu. …funkcje nadzorcze zgodnie z ustawą Kodeks Spółek
Handlowych, ustawą o gospodarce komunalnej. Skład Rady Nadzorczej nie zmienił
się od 2 lat czyli od momentu powołania. W skład wchodzi Pan Korneliusz Głuchowski
oraz Pani Lidia Laskowska. W ubiegłym roku odbyliśmy 11 posiedzeń. Bardzo dobrze
oceniamy współpracę z zarządem spółki. Spółka osiągnęła w roku obrachunkowym,
ubiegłym 2017 r. pozytywny wynik finansowy. W chwili obecnej również te wyniki są
bardzo korzystne. Poproszę, aby główna księgowa przedstawiła szczegółowe dane
finansowe za I półrocze 2018 r.
Pani Małgorzata Patelczyk - Mam dane porównawcze rok do roku. Postaram się
przedstawić sytuację finansową spółki. Trudno porównywać rok całkowity do półrocza.
Spółka za 6 miesięcy 2018 r. osiągnęła 6 665 000 zł z tytułu działalności wod kan. Dla
roku ubiegłego, porównywalnego dla tego okresu osiągnęła przychód o 600 tyś
większy. Wynika to z zwiększenia ilości mieszkańców oraz zwiększenia ilości
przyłączy. Odpowiednikiem tego jest poziom ponoszonych kosztów. Koszty
działalności operacyjnej czyli amortyzacja, zużycie materiałów, usługi, wynagrodzenia,
ubezpieczenia, pozostałe koszty rodzajowe za I półrocze 2018 r. wynosiło 6 152 000zł,
za okres porównywalny roku ubiegłego 5 556 000zł. Zysk operacyjny, czyli na
działalności jest wyższy w stosunku do roku ubiegłego o 28 tys. Jeżeli mamy większe
przychody musimy więcej odprowadzić ścieków. Zysk za okres I półrocza to 190 tys.,
zamierzamy utrzymać poziom zysku porównywalny do roku ubiegłego. Największą
grupą naszego składnika aktywu to jest majątek trwały kosztochłonny, który wymaga
wiecznych napraw, wiecznie mamy jakieś awarie, trzeba nadążać nad potrzebami.
Stan środków wynosi 6 800 000zł, oczywiście są to pieniądze zabezpieczone na
utrzymanie bieżącej działalności spółki tj. na wynagrodzenia, na opłaty faktur oraz na
oczekujące na ten rok inwestycje i spłaty pożyczek. Mamy pożyczki na finansowanie,
ponieważ ich oprocentowanie jest bardzo korzystne. To jest ok. 3% w skali rocznej. Są
to pożyczki na potrzeby takich podmiotów jak nasze, ponieważ rentowność ich jest
niewielka. Jeszcze spółka ma do rozliczenia dofinansowania. Jest to rozliczane
identycznie jak amortyzacja. Pozyskane wszystkie dofinansowania w formie dotacji
unijnych i gminnych są na poziomie 10 900 000 zł. W tym roku realizujemy inwestycje:
Radunica, Rokitnica etap II , gdzie jest to duża kosztochłonność inwestycyjna i
zaangażowanie finansowe. Krótko powiem jeszcze o wskaźnikach, które są stabilne i
porównywalne do okresów 3 lat, do lat wcześniejszych trudno mi się odnosić. Płynność
finansową mamy w tej chwili na poziomie 1,28, płynność II i III stopnia mamy 1,96,
gdzie wzorcowa jest 1,5 do 2. Nie mamy zagrożeń co do płynność spółki. Wskaźnik
rentowności obrotu netto wynosi 2,86, gdzie dla roku 2017 mieliśmy 4,25, czyli w
połowie roku tendencja też jest prawidłowa. Można wnioskować, że na koniec roku
będzie to poziom podobny do roku ubiegłego. Rentowność majątku ogółem 0,26, gdzie
dla roku ubiegłego mieliśmy 0,73. Wydaje się, że w tym roku będziemy mieli troszkę
niższa rentowność, wynika to z przyrostów naszych aktywów, rozliczenia i przyjęcia na
stan całego programu opomiarowania gminy zdalnymi odczytami. To był wydatek
rzędu prawie 4 mln. Jest to duży aktyw. Wskaźnik należności - to tendencja, powinna
być minimalizacja, gdzie dla roku ubiegłego z wyłączeniem tych, które są objęte
postępowaniami, wynosił 65, w tej chwili mamy 80, jest to jednak półrocze, więc nie
jest to tak weryfikowalne jak na koniec roku szczegółowo każdą pozycję. Okres
półrocza to też okres fakturowania stad ten stan należności. Co dwa miesiące jest
fakturowanie ( luty, kwiecień i czerwiec), dlatego jest skok należności, jednak nie jest
to zjawisko w jakikolwiek sposób niepokojące. Pozostałe wskaźniki to: poziom

ogólnego zadłużenia wynosi 6,92, ma rok do roku tendencje spadkową, pokrycie
majątku trwałego kapitałem własnym wynosi 86,6, jest to bardzo bezpieczny poziom,
ponieważ poziom, który nie budzi niepokojów wobec instytucji finansujących to jest
50%, stałość struktury finansowania powinna być nie mniej niż 50, u nas jest 91,66,
dźwignia finansowa jest oczywiście bardzo korzystna, w tym momencie wynosi 0,08,
wskaźnik poziomu kosztów 103,62.
Pan Karol Kardasiński – Czy może Pani powiedzieć jak wpłynęła zmiana majątku
spółki, bo pamiętamy, że robiliście państwo inwentaryzacje. Czy miała ona znaczny
wpływ na np. na wzrost amortyzacji? Porównujemy rok 2017- 2018, a ona była chyba
2017.
Pani Małgorzata Patelczyk - Odbicie tego miał pan już w 2016, oczywiście że
amortyzacja wzrosła, ponieważ podnieśliśmy stawki amortyzacyjne. W tej chwili panu
nie powiem, nie mam takich danych ze sobą. Na pewno amortyzacja wzrosła, to był
poziom ok. 300 000. Tak powinno być, w związku z przyrostem majątku ona będzie
rosła, jest to naturalne.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – Chciałam podziękować Panu
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Praca rady jest wzorowa. Rada spotyka się w
każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Prosi o kompletne dane dotyczące spółki, w
związku z powyższym bardzo to doceniamy. Chcę podziękować również Panu
Dyrektorowi, bo przypomnę, że w naszej spółce zatrudniamy 32 osoby, gdzie średnia,
podana przez izbę wodociągową jest dużo wyższa. Przy bardzo skromnej obsadzie
personalnej praca wykonywana jest bardzo dobrze. Temat wody i ścieków na sesji się
nie pojawia. Czasami występuje problem, ale mamy bardzo sprawne służby. Chcę też
powiedzieć, że ten rok jest bardzo trudny. Od 5 miesięcy nie padał deszcz, co ma też
wpływ na zużycie wody i poziom wód gruntowych. W tej sytuacji spółka zachowała się
wzorowo, perturbacji z zaopatrzenie w wodę było troszeczkę. Jest to naturalne
zjawisko, że przy tak trudnych warunkach pogodowych pewne braki występują. W
między czasie został wykonany cały szereg różnych działań, spółka wybudowała
dodatkowe zasilanie w wodociąg. Prace te trwały od dwóch lat. Z Rotmanki dodatkowa
woda jest podawana do Juszkowa. Dziękujemy za podjęcie decyzji na poprzedniej
sesji o budowie zbiornika retencyjnego, gdzie dokumentacja tworzona była dwa lata.
Sukcesywnie będziemy te infrastrukturę rozwijali. Panie Dyrektorze bardzo dziękuję,
doceniam to, że gospodarka wodno – ściekowa w naszej gminie jest prowadzona
bardzo dobrze. Proszę też przekazać w imieniu większości radnych słowa uznania, bo
się to pracownikom firmy należy.
V. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak - Ogromną pracę wykonał referat gospodarki
komunalnej. Na terenie naszej gminy występuje klęska suszy, była ona ogłoszona
przez stosowne służby rolnicze, w związku z powyższym musieliśmy oddelegować p.
Martę do szacowania strat. Chciałam podziękować radnym Krzysztofowi Paśko i
Januszowi Sampolskiemu, którzy brali udział w komisjach. Zgłoszonych było ponad
200 wniosków o oszacowanie. Trzeba było pojechać na miejsce, spotkać się z
właścicielem, oszacować straty. Brał w tym udział również pracownik Ośrodka
Doradztwa Rolniczego. Praca bardzo poważna, ogromny nakład czasu. Zwróciłam się
do wojewody o powołanie drugiej takiej komisji do szacowania, niestety nie dostaliśmy
odpowiedzi. Państwo rolnicy oczekiwali, że jak dzisiaj będzie zgłoszenie to jutro
szacowanie. Przy 200 wnioskach jest to nie możliwe. Bardzo chciałam podziękować
panom i komisji, szacowanie w zasadzie mamy zakończone, zobaczymy co będzie
dalej jeszcze z ziemniakami i burakami, na dzisiaj te uprawy nie są przewidziane do

szacowania.
Mieliśmy kolejne spotkanie zamykające rozmowy z GIWK-iem, Miastem
Pruszcz Gdański, gminą Suchy Dąb i Pszczółki na temat kolektora żuławskiego,
podejrzewam, że na kolejnej sesji na ten temat będziecie państwo rozmawiali.
Odbył się festyn w Rotmance na rzecz potrzebującego dziecka. Dziękuję
wszystkim, którzy się włączyli. Kolejne dziecko bardzo chore uzyskało duże wsparcie
ze strony mieszkańców.
Odbyło się spotkanie z konserwatorem zabytków w kościele w Żuławie. Jest to
kościół zabytkowy, cały szereg prac został wykonany sprzed wielu laty, przez
poprzedniego proboszcza, nie wszystkie zgodnie z wytycznymi. Teraz próbujemy
wybrnąć z tego kłopotu i wszelkie prace będą prowadzone pod nadzorem
konserwatora. Ma to duże znaczenie, bo przypomnę mamy dwie zabytkowe świątynie
na terenie naszej gminy tj. w Łęgowie i Żuławie.
Odbyło się spotkanie oraz odbędzie się cykl spotkań z deweloperem Euro Styl
w sprawie przejęcie dróg i ewentualnego przejęcia ulicy Stylowej. Proponowaliśmy
przekazanie nieodpłatne, niestety nie ma mowy na ten temat. Jest oczekiwanie, że
gmina zapłaci za mienie, które będziemy przejmowali, stąd musimy rozmawiać w jakim
zakresie będziemy przejmować już wybudowane drogi i grunt pod ulicą Stylową.
Mieliśmy zebranie w Lędowie.
Została podpisana, co nas bardzo cieszy umowa na remont chodnika w
Rokitnicy. W związku z tym, że wypadła z modernizacji droga 226, zabiegaliśmy w
Zarządzie Województwa i w Wojewódzkim Zarządzie Dróg, żeby jednak te najbardziej
niebezpieczne miejsca w ciągu tej drogi zostały naprawione lub zmodernizowane .
Udało się po analizie większości wydatków ponoszonych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich przeznaczyć 500 tys. złotych na modernizację chodnika, a także będzie
wykonywana nakładka asfaltowa, ponieważ naszym zdaniem odcinek w Rokitnicy jest
najtrudniejszy, mieszkańcy są narażeni na duże niedogodności, a wręcz
niebezpieczeństwo.
Odbyło się zebranie w Mokrym Dworze, które dotyczyło scalenia gruntów. Jest
to kolejny obręb, w którym te prace są prowadzone. Ma to ogromne znaczenie.
Dziękuję Państwu Sołtysom, którzy współpracują w tym zakresie. Są pieniądze unijne,
z których korzystamy. Gmina złożyła taki wniosek. Z jednej strony będzie
porządkowanie stanu prawnego nieruchomości, a z drugiej przebudowa układu dróg,
urządzeń melioracyjnych, ewentualnie wymiana niektórych gruntów, a więc to dla
naszych mieszkańców- rolników ma bardzo duże znaczenie.
W między czasie zakończyliśmy budowę ul. Dworcowej w Straszynie z
oświetleniem. Odbył się już odbiór tej inwestycji.
Nastąpił odbiór zbiornika retencyjnego w Borkowie. Jest to pierwsze takie
urządzenie na terenie powiatu gdańskiego. Zbiornik pomieści ponad 40 tys.³ wody, a
więc zabezpiecza nas przed ewentualnymi intensywnymi opadami, poza tym pozwala
na rozpoczęcie dalszego etapu budowy dróg w Borkowie. Były duże kłopoty przy
budowie tego obiektu ponieważ jak powiedział na odbiorze kierownik „grunty były
wyjątkowo nie korzystne,” na głębokości 17 m, były zupełnie nie nośne, pojawiła się
kreda madowa, która utrudniała realizację tej inwestycji. Dziękuję Panu Wójtowi za
ogromne zaangażowanie.
Mieliśmy dwie duże imprezy: festiwal teatrów lalkowych, który cieszył się
ogromnym zainteresowaniem wśród naszych mieszkańców. Bardzo dziękuję
ośrodkowi kultury, panu dyrektorowi za wzorowe przygotowanie tego niezwykłego
spotkania plenerowego. Odwiedziło nas bardzo dużo osób. Były to 3 dni święta dla
rodzin. Mnóstwo dzieci, z dużym zainteresowaniem oglądały przedstawienia. Drugie

spotkanie to Dożynki w Cieplewie. Dziękuje wszystkim, którzy pomogli w organizacji
tego święta. Mam nadzieję, że naszym mieszkańcom się również to spotkanie
podobało.
Rozpoczęliśmy rok szkolny. Sytuacja w naszych szkołach jest opanowana.
Największy kłopot, który zgłaszali nam dyrektorzy szkół to brak nauczycieli do fizyki,
chemii, matematyki. Fizyka i chemia bierze się stąd, że jest to po kilka godzin w szkole
tygodniowo, w związku z czym nie można stworzyć całego etatu i jeden nauczyciel
jeździ np. do 3 czy 4 szkół. Często jest tak, że dyrektor szkoły układa plan lekcji pod
konkretnego nauczyciela, żeby go w ogóle mieć. Jest to duże utrudnienie, ale radzimy
sobie. Były też duże utrudnienia jeśli chodzi o szkołę w Przejazdowie. Dyrektor szkoły
wystartował w konkursie, wygrał konkurs w szkole w Pruszczu i w zasadzie w połowie
sierpnia dowiedzieliśmy się, że jesteśmy bez dyrektora. Powierzyłam pełnienie
obowiązków dyrektora byłej pani dyrektor na okres 1 roku, wiosną będzie czas, żeby
ogłosić konkurs.
Została otwarta szkoła w Kowalach. Ten tydzień jest jeszcze trochę
organizacyjny. Część mebli przyjechała później niż producent zobowiązał się. W tej
chwili kończymy urządzanie niektórych klas. Pierwszy tydzień jest tygodniem
integracyjnym. Sala gimnastyczna zgodnie z zapowiedzią wykonawcy powinna być
oddana do użytkowania po feriach zimowych, natomiast obiekty sportowe, boiska,
bieżnie są oddane od użytkowania. Myślę, że za 3-4 tygodnie warto byłoby, żebyśmy
pojechali w większej grupie. Na otwarciu szkoły nie wiele nas było, co jest zrozumiałe,
ponieważ były w innych szkołach również uroczystości. Jest to rzeczywiście bardzo
imponujący i piękny obiekt. W tej chwili do tej szkoły chodzi ponad 200 naszych dzieci.
Mamy jeszcze kilka miejsc z naszego przydziału wolnych, jednak nie oddajemy ich
jeszcze żadnemu samorządowi. Bardzo chętnie Gdańsk czy Kolbudy by wzięły te
miejsca, natomiast trzymamy taką rezerwę ponieważ ciągle jeszcze dochodzą dzieci.
Wczoraj kolejnych dwoje zostało zapisanych.
Wczoraj odbyło się cykliczne spotkanie z sołtysami, omawialiśmy fundusz
sołecki. Wpływają protokoły z zebrań. Pracownicy urzędu czuwają, żeby zapisy w
protokołach były właściwe. Dziękuję p. Skarbnik, p. Sekretarz, pracownikom ref.
inwestycji, p. Wójtowi. Nie jest to takie proste jak się wydaje. Trzeba dokładnie
wszystko przeanalizować. Pomagamy naszym sołtysom, żeby wszystkie protokoły
spełniały wymogi, żeby wójt nie musiał odrzucać wniosku dot. funduszu sołeckiego.
VI. Interpelacje i zapytania radnych.
Pani Weronika Chmielowiec – Pani Wójt powiedziała o spotkaniu z Euro Stylem,
jakie mienie mamy przejąć? Powiedziała pani „grunt i mienie”, o jakie mienie chodzi?
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – Co jakiś czas ponawiamy pisma do Euro
Stylu. Obecnie rozmawiają z nami poprzez kancelarię prawną. Wystąpili o to, że
chcieliby przekazać Klasyczną, Stylową i sieć deszczową.
Pani Weronika Chmielowiec – To było wiadomo od początku, ale my tej sieci
deszczowej mówiliśmy, że przejąć nie możemy.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – I tu jest ogromy problem. To są bardzo trudne
rozmowy. Kontakt z zarządem Euro Stylu jest utrudniony. Kancelaria podejrzewam,
że za jakąś gratyfikację prowadzi rozmowy. Budynki są podłączone do kanalizacji sieci
deszczowej, jest wybudowany zbiornik retencyjny i część tej wody trafia do zbiornika
retencyjnego podziemnego, na którym urządzone są parkingi. W większości miejsca
te są prywatnymi miejscami, wykupionymi przez mieszkańców. Komplikuje nam to
bardzo sprawę. Wyznaczymy kolejne spotkanie, ponieważ prosiliśmy, aby Euro Styl
ustosunkował się do naszych uwag, które po raz kolejny złożyliśmy. Zobaczymy co na

to odpowiedzą, ponieważ my nie chcemy, a nawet nie możemy przejąć deszczówki,
która obsługuje prywatne nieruchomości. Budynki są własnością osób, które wykupiły
tam mieszkania.
Pani Krystyna Białek- Przed dożynkami jak zajechałam na ulicę Akacjowa, później w
czasie rozpoczęcia roku szkolnego o godz. 9:00, to zostałam zarzucona pytaniami
przez mieszkańców, dlaczego Akacjowa budowana jest tak, że miejscami jest o 1 m
węższa. Miejscowość jest tak duża, że powinno się budować ulicę przynajmniej tak
szeroką jak była, a nie węższą. Nie umiałam odpowiedzieć na pytanie, ponieważ gdy
była zapowiadana budowa tej ulicy, do głowy nikomu nie przyszło, że ona może być
węższa. Później przy ruchu jaki jest uważam, że będzie to stwarzało duże zagrożenie.
Jakimi powodami kierowała się gmina?
Pan Zastępca Wójta Daniel Kulkowski – Chciałbym zacząć od tego, że ten temat
wczoraj omawialiśmy na komisji. Droga jest budowana na podstawie pozwolenia na
budowę i projektu zaprojektowanego przez uprawnionych inżynierów. Nie jest to
możliwe, co pani mówi, żeby droga była budowana w taki sposób, żeby użytkownicy
nie mogli z niej korzystać. Ona spełnia wszelkie normatywne wymogi i my mamy
obowiązek wybudować tą drogę zgodnie z zatwierdzonym projektem. Nie wyobrażam
sobie takiej sytuacji, że wybudujemy drogę zgodnie z projektem, a użytkownicy drogi
nie mogliby z niej korzystać w taki sposób jak korzystali co najmniej przed remontem.
Proponowałbym odsyłać mieszkańców, którzy zadają takie pytania do osób
merytorycznych, które prowadzą ten temat w urzędzie gminy, ponieważ czasami może
dojść do jakiś nieporozumień. W przypadku ulicy Akacjowej zapraszam do pana
Adama Futrzyńskiego lub do mnie. Osoby, które mają konkretne pytania o szerokość,
długość, wysokość itd. postaramy się odpowiedzieć na miejscu w urzędzie gminy. Na
pewno droga będzie taką, z której będą mogli korzystać wszyscy, którzy do tej pory
korzystali z niej.
Pani Weronika Chmielowiec – Czy bezpiecznie wyminie się tam autobus z
samochodem ciężarowym? Mamy tam dwie bazy samochodów ciężarowych i myślę,
że mieszkańcom chodzi o to. Naprawdę ruch samochodów ciężarowych na ulicy
Akacjowej jest duży. Czy są w stanie bezpiecznie się wyminąć, nie wjeżdżając na
chodnik?
Pan Zastępca Wójta Daniel Kulkowski – Odpowiadając na pytanie: tak.
Pan Karol Kardasiński – Mówiła Pani Wójt o zebraniach w sprawie funduszu
sołeckiego. Większość miejscowości pewnie te zebrania ma za sobą. Jak to wpłynęło
na frekwencję na zebraniach wiejskich, czy ona się poprawiła? Jakie są główne
problemy sołtysów z wnioskami. Czy są to problemy zebrań z wnioskami czy rażące
uwagi urzędników do tych wniosków zostały zgłaszane, czy na razie wszystko
przebiega dobrze, zgodnie z założeniami?
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – Przede wszystkim przywykliśmy do tego, że
było 5 tys. złotych do podzielenia. Było hasło: festyn, ławka, czy kosz i przeznaczało
się te 5 tys. Dzisiaj wniosek musi być bardzo precyzyjny. Trudności są w oszacowaniu
wartości. Trzeba to bardzo porządnie zrobić. Trudno się spodziewać, że pani np. sołtys
wie ile kosztuje ławka czy huśtawka, stad nasza pomoc. Mocno wspieramy. Zależy to
też od specyfiki miejscowości. Niektóre miejscowości dyskutują na co te pieniądze
wydać, a niektóre właściwie nie mają pomysłu, bo one wszystko już mają. Nas to
bardzo cieszy, bo świadczy to o tym, że wieloletnia praca dała takie pozytywne efekty.
Zachęcamy też, żeby część tych pieniędzy konsumować na bieżące utrzymanie
estetyki miejscowości. Wiecie Państwo, że np. koszenie terenów publicznych, placów
zabaw, poboczy, boisk robimy 4 -6 razy w roku, zwiększyliśmy w tym roku
częstotliwość. Często oczekiwania są mieszkańców, że teren gminy będzie

utrzymywany jak prywatny ogródek, raz w tygodniu pojedzie kosiarka i wykosi. Nie
znam takiego samorządu, żeby tak działał. Niektórzy z Państwa sołtysów, za zgodą
mieszkańców na taką rzecz przystają, ale zależy to od specyfiki miejscowości. Jeśli
chodzi o frekwencję nie pobudziło to w znaczny sposób aktywności mieszkańców.
Pan Janusz Sampolski – Poprosiłbym Panią Wójt albo Pana Wójta o przedstawienie
w kliku zdaniach informacji o trasie rowerowej Przejazdowo – Wiślinka – Sobieszewo.
Wiem, że zbliża się ku końcowi, ale czy jest planowany już odbiór? Czy były jakieś
problemy przy realizacji tego zadania?
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – Kończymy dwa duże zadania tj: ścieżka
pieszo – rowerowa Wojanowa – Świńcz- Jagatowo, a druga to ta, o którą pan pyta. Za
chwilkę opowie o tym pan wójt. Ścieżka koło Świńcza jest z kostki. Jak nie było ścieżki
to narzekało się dlaczego nie ma ścieżki, a jak teraz jest to pada pytanie dlaczego z
kostki. Ścieżka jest z kostki niefazowanej. W tej ścieżce jest wybudowany kolektor
sanitarny i w związku z powyższym nawierzchnia musi być rozbieralna. Gestorzy sieci
nie wyrażają zgody na asfalt. Natomiast podkreślę, jeszcze raz jest to niefazowana
kostka, jest to porządnie zrobione i rowerzysta czy osoba jadąca na rolkach specjalnie
tego nie odczuje. Tą ścieżkę odbieramy w sobotę 8 września. Przypomnę, że robimy
kolejny etap – koncepcję na drugi odcinek tej ścieżki od ul. Żurawiej do ronda w
Jagatowie. Zarząd Dróg Wojewódzkich wykona nam przez drogę 222 ze Straszyna,
przez Żuławę ścieżkę do ronda i wówczas mamy pierścień zamknięty. Natomiast przy
ścieżce, o którą pan pyta przy drodze Sobieszewskiej w zasadzie odbywają się teraz
już prace kosmetyczne. Generalnie roboty są już zakończone. Firma Orange jeszcze
chciała coś dodatkowego, ale jest to sprawa już tylko między firmą Orange, a
wykonawcą.
Pan Zastępca Wójta Daniel Kulkowski – Na pytanie czy na budowie którejkolwiek
były jakieś problemy, muszę odpowiedzieć, że tak. Na każdej budowie są problemy. W
tym roku w zasadzie problemy wszędzie są podobne. Słyszymy od wykonawców, że
nie ma rąk do pracy. Zdolność do wykonywania czynności przez wykonawców jest
coraz mniejsza. Widzielibyśmy wykonanie niektórych prac znacznie szybciej i
sprawniej. Oglądamy wszyscy media. Powtarza się to w skali kraju. Jeśli chodzi o
konkretną ścieżkę to nie było takich przeszkód, które uniemożliwiałyby nam pozytywne
zakończenie budowy. Dzisiaj nie jest to grono, żeby opowiadać o szczegółach. Jak
tylko będzie znany konkretny termin odbioru ścieżki przekażemy to Państwu. Mamy
nadzieję, że uda nam się to też zrobić na rowerach. Taki jest plan. Damy sygnał co
najmniej na 7 dni wcześniej. Chcielibyśmy, żeby też na odbiorze zachować kosmetykę,
żeby estetyka była na odpowiednim poziomie. Jest to też projekt unijny, który ma
wymagania specjalne w zakresie oznakowania. Jest to ścieżka tzw. eurowelo, musi
być specjalnie oznakowana i musi spełniać pewne standardy. Na pewno będzie
spełniała. Jeszcze w tym miesiącu zrobimy oficjalny jej odbiór. Mam nadzieję, że uda
się na rowerach, podobnie jak w Świńczu.
VII. Sprawy sołeckie.
1. Zapytania i wnioski Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański.
Nie zgłoszono.
2. Zapytania i wnioski sołeckie.
Nie zgłoszono.
VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Chciałem poinformować, że
pojawiły się na stolikach piloty do głosowania. Takie głosowanie przeprowadzimy przy
pomocy pilotów przy ostatniej uchwale tytułem próby.
1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
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 XLIV/66/2018 z dnia
6 września 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.
Pan Karol Kardasiński – Mam dwa pytania. Pierwsze: minął drugi termin otwarcia
ofert na Rusocin, rozumiem, że w drugim też nikt się nie zgłosił?
Drugie: budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi w
Straszynie. Czy to boisko wielofunkcyjne jest o takiej nawierzchni jak budujemy teraz
boisko w Rokitnicy? Czy nazwa „ wielofunkcyjne” w tym miejscu ma inne znaczenie?
Czyli boisko na potrzeby szkoły, a potem budowa tej płyty, jak rozmawialiśmy, czy tylko
wielofunkcyjne i modernizacji płyty tej głównej, boiska nie będzie?
Pan Zastępca Wójta Daniel Kulkowski – Jeśli chodzi o Rusocin to tych przetargów
jest bardzo dużo, ale z tego co kojarzę otwieramy oferty dzisiaj albo jutro, nie pamiętam. Nie odpowiem dlatego jakie ceny. Mam nadzieję, że zmieścimy się w tych kosztach, które przewidujemy. Nie chcemy jednak tracić czasu, stąd te ruchy w uchwale.
Jeżeli chodzi o boisko w Straszynie, o nawierzchnie to zapraszam, żeby spojrzeć w
projekt na szczegóły, ale jeśli dobrze pamiętam, to jest to boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej.
Pan Karol Kardasiński – A co z płytą główną? Ona też będzie modernizowana?
Pan Zastępca Wójta Daniel Kulkowski – Mówimy o dwóch różnych boiskach. Jeden
temat to boisko wielofunkcyjne mniejsze i tam jest nawierzchnia poliuretanowa, drugie
boisko duże jest trawiaste. Projekt tego drugiego boiska jest w trakcie opracowania.
Są to dwa odrębna zadania inwestycyjne. Dwie odrębne dokumentacje projektowe.
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 19 osób, Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XLIV/67/2018 z dnia
6 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pruszcz Gdański.
3. 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
Projekt uchwały przedstawiła - B. Chodkowska – Kierownik Ref. Oświaty i Spraw
Społecznych.

Pani Bożena Chodkowska – W uzasadnieniu są dwie literówki.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Dobrze wprowadzamy tą korektę
w uzasadnieniu.
Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu opiniuje projekt
uchwały pozytywnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej opiniuje projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 19 osób, Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XLIV/68/2018 z dnia
6 września 2018 r. w sprawie 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.
4. w sprawie trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku
Publicznego Gminy Pruszcz Gdański oraz organizacji i trybu działania Rady
Działalności Pożytku Publicznego Gminy Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawiła - B. Chodkowska – Kierownik Ref. Oświaty i Spraw
Społecznych.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej opiniuje projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 19 osób, Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XLIV/69/2018 z dnia
6 września 2018 r. w sprawie trybu powoływania członków Rady Działalności
Pożytku Publicznego Gminy Pruszcz Gdański oraz organizacji i trybu działania
Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Pruszcz Gdański.
5. zmiany uchwały nr XLI/28/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie podziału gminy Pruszcz Gdański na stałe obwody głosowania oraz ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Projekt uchwały przedstawiła M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy.
Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu opiniuje projekt
uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna opiniuje projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej opiniuje projekt uchwały pozytywnie.

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 XLIV/70/2018 z dnia
6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/28/2018 Rady Gminy
Pruszcz Gdański z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie podziału gminy Pruszcz
Gdański na stałe obwody głosowania oraz ustalenie ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych
6.ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie gminy Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawiła M. Karc – Kierownik Ref. Spraw Obywatelskich.
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 XLIV/71/2018 z dnia
6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie gminy Pruszcz Gdański.
7.określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie gminy Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawiła M. Karc – Kierownik Ref. Spraw Obywatelskich.
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 17osób, przy 2 głosach przeciwnych, Rada Gminy podjęła
Uchwałę nr XLIV/72/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
gminy Pruszcz Gdański.
8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego
Przejazdowo
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 XLIV/73/2018 z dnia
6 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu
obrębu geodezyjnego Przejazdowo.
9. nabycia działki nr 550/5 w Juszkowie na 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.
Pan Karol Kardasiński – Mam pytanie do pana przewodniczącego komisji,
rozmawialiśmy na temat tej ulicy, mówił pan, że się pomylił, natomiast znalazłem
protokół z 22 listopada 2017 roku, mieliście komisję wyjazdową i przy każdej drodze
przy której byliście jest napisane co proponujecie. Przy punkcie Juszkowo ul. Akacjowa
nic nie ma. Moje pytanie: jaka była wówczas opinia komisji 22 listopada co z tą droga
zrobić, bo z tego co z panem przewodniczącym rozmawiałem to powiedział pan, że
tam jest warunek taki, że mieszkańcy muszą przekazać jakąś dokumentację
techniczna i my tą drogę im przejmiemy. Pytanie moje co się zmieniło, a jeśli się nic
nie zmieniło, to jaką decyzję komisja podjęła przy ulicy Akacjowej?
Pan Jan Pawul – W Juszkowie są dwie ulice, na ostatniej faktycznie mieszkańcy
zobowiązali się wykonać dokumentację na własny koszt i wówczas taki będzie
wniosek, żeby to przejąć. Teraz mówimy o ulicy, która jest w połowie gminna i w
połowie prywatna, są tam nasze wszystkie media dlatego jest zasadne, żeby tą ulicę
teraz przejąć. Na końcu jest zawrotka, żeby samochody mogły zawrócić.
Pan Karol Kardasiński – Dla mnie jest to dziwna sytuacja, bo ja sprawę tej drogi
znam. Według mnie, wydaję mi się, że pani jest właścicielką działki, na której
wybudowaliśmy ścieżkę rowerową i teraz dziwnym trafem dla mnie ta sprawa pojawia
się na sesji, a w protokole nic na temat tej drogi nie mówiliście. Mogę się mylić. Jestem
za tym, żeby tą drogę przejąć, ale w ten sposób sytuacja wygląda, że my najpierw
budujemy ścieżkę, a potem pani nam ją przekazuje, to chyba powinno to wyglądać nie
co inaczej.
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 19 osób, Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XLIV/74/2018 z dnia
6 września 2018 r. w sprawie nabycia działki nr 550/5 w Juszkowie na własność
Gminy Pruszcz Gdański.
10. sprzedaży działki nr 325/8 obręb Juszkowo 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.
Pan Karol Kardasiński – Zagłosuje przeciwko sprzedaży tej działki, ponieważ
uważam, że w związku z tym, że naprzeciwko jest nielegalne wysypisko śmieci, nikt
inny oprócz właściciela nie będzie zainteresowany kupnem tej działki. Wolałbym, żeby
takie nielegalne wysypisko na działce gminnej się nie pojawiło. Mam nadzieję, że są

to tylko moje obawy, ale nie możemy nikomu zabronić, żeby startował w licytacji.
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 16 osób, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach
wstrzymujących się, Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XLIV/75/2018 z dnia 6
września 2018 r. w sprawie sprzedaży działki nr 325/8 obręb Juszkowo
stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański.
IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Wszystkie odpowiedzi były
udzielane na bieżąco.
X. Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – W kancelarii Rady Gminy znajduje
się sprawozdanie za I półrocze 2018 roku, jeśli ktoś jest zainteresowany może się z
nim zapoznać.
Jesteśmy zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych na zakończenie kadencji.
Pani Małgorzata Grzegorczyk – Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radny
ma obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed upływem
kadencji. Kadencja upływa 16 listopada, więc termin złożenia wypada 16 września.
Dzień 16 września jest to niedziela, w związku z powyższym, żeby oświadczenie było
uznane za złożone skutecznie, powinno być złożone w piątek 14 września osobiście
lub wysłane pocztą lub złożone 17 września osobiście lub wysłane pocztą, liczy się
data stempla pocztowego. Jeśli ktoś nie będzie mógł osobiście być w kancelarii rady
gminy w piątek lub poniedziałek może dokonać tego za pomocą placówki pocztowej.
Prośba jest taka, żebyście Państwo u góry na oświadczeniu nie pisali „stan na dzień”.
Jeżeli jesteście Państwo w stanie ustalić stan na dzień 14 września w piątek, to nie ma
problemu, można wpisać „stan na dzień 14 września” czyli majątek Państwa,
zobowiązania finansowe, czyli jesteście w stanie ustalić to na datę 14 września, można
wpisać, że stan oświadczenia jest na 14 września. W nagłówku w oświadczeniu może
figurować data 14, 15, lub 16 września, nie może być to data 17 września, ponieważ
jest to już po upływie kadencji. Dnia 17 września może być oświadczenie złożone, ale
nie data wypełnienia. Data wypełnienia może być 14, 15 lub 16 września. Zdaję sobie
sprawę, że nie będzie w stanie określić wszystkich danych na 14 września np. dochody
z tytułu np. zatrudnienia, czy zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, jeżeli
będzie ustalali to wcześniej w banku, to ustalajcie proszę jak najbliżej daty złożenia
oświadczenia, ale jeżeli ustalicie, że dochód jest na koniec sierpnia, bo inaczej zakład
pracy nie wystawi zaświadczenia to proszę w pozycji gdzie są to dochody to wpisać
„stan na dzień”, jeżeli ustalacie zobowiązanie finansowe w danym dniu, innym niż na
dzień sporządzenia oświadczenia też proszę wpisać jaki to jest stan tego
zobowiązania. Zapraszam 14 września lub 17 września do kancelarii rady gminy z
oświadczeniami majątkowymi. Do oświadczeń majątkowych nie dołączamy PIT-ów,
ponieważ PIT-y są za 2017 rok, a państwo już te PIT-y dołączali i one nie dotyczą stanu
obecnego oświadczenia. Oświadczenie majątkowe dotyczy stanu od 1 stycznia do
momentu złożenia, czyli dane dotyczące tego roku.
Zostały zarządzone wybory samorządowe, skończyła się rejestracja komitetów
wyborczych, ruszyła kampania wyborcza, wójt ma obowiązek wskazania miejsc na
terenie gminy, w których komitety wyborcze mogą wywieszać plakaty wyborcze. Taki
komunikat wójta znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie urzędu
gminy Pruszcz Gdański. Są to tak zwane gminne słupy ogłoszeniowe. Jeden jest słup
ogłoszeniowy szkoły w Rotmance. Mamy zgodę szkoły na to, żeby wywieszać

ogłoszenia. Chciałam Państwa poinformować, że nie można wieszać ogłoszeń na
innych obiektach gminnych prócz tych wskazanych w tym obwieszczeniu. Zgłoszenia
są ze strony mieszkańców, że takie plakaty ukazały się na tablicach sołeckich, jest to
absolutnie niedozwolone, ponieważ ustaliliśmy, że tablice są niszczone. Plakaty są
przyczepiane taśmą dwustronną i jest ciężko oderwać. Proszę, aby ten komitet, który
dokonał tych czynności, żeby te plakaty usunął i poinformować osoby, które w ramach
komitetu działają, może nie mają tej świadomości. gdzie nie wolno wywieszać,
ponieważ niszczone są nasze urządzenia gminne. Proszę, aby ten komitet, który
naruszył te przepisy działał zgodnie z obowiązującym prawem.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Chciałem poinformować, że
przyszło pismo, że w związku z prowadzonym postępowaniem przez Komendę
Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim w sprawie zawiadomienia rady gminy z dnia
18 maja 2018 roku w sprawie znieważenia podczas i w związku z pełnieniem
obowiązków służbowych radnych rady gminy Pruszcz Gdański oraz wójt gminy
Pruszcz Gdański niżej wymienionych radnych prosi się o stawiennictwo w Komendzie
Powiatowej Policji, ul. Wita Stwosza 4 celem złożenia wyjaśnień. Jest tu przywołana
cała nasza rada gminy. Dotyczy to wpisu na portalu Gmina Pruszcz Gdański Watch w
związku z znieważeniem nas jako radnych i wójta oraz sołtysów podczas uroczystości
Człowieka Pojednania w 2017 roku.
Pan Karol Kardasiński – Chciałbym pozytywnie naszą kadencję zakończyć.
Szanowana Pani Wójt oraz koleżanki i koledzy radni, w związku, że termin kolejnej
sesji wypadnie pewnie po lub w trakcie kampanii wyborczej to chciałem skorzystać z
okazji w imieniu naszego klubu radnych Inicjatywa dla Gminy podziękować Wam,
wszystkim za mijające 4 lat kadencji i wspólnej pracy na rzecz gminy. Wiele było takich
momentów gdzie mówiliśmy jednym głosem, choćby przypomnę sprawę kurników,
gdzie stawialiśmy tutaj sprawę konkretnie, że tego oczywiście nie chcemy. Były
momenty też gdzie nasze wizje się rozmijały i wizja na pewne sprawy rozwoju gminy
się różniła. Myślę, że wodociąg, szkoła, czy droga szyldu politycznego nie mają.
Chciałbym życzyć przyszłej radzie, obojętnie w jakim składzie ona będzie, aby działała
dla mieszkańców, z dala od sporów partyjnych. Życzę wszystkim Wam, koleżankom i
kolegom radnym oraz Pani Wójt powodzenia w tych nadchodzących wyborach
samorządowych, aby wszystkim przyświecała ta idea gminy, jako dobra wspólnego.
Chciałem na ręce Pani Wójt złożyć w podziękowaniu kwiaty dla mieszkańców gminy,
a pani przewodniczącej, pozwolę sobie kobiecie, podziękowania całej radzie gminy za
te mijające 4 lata razem.
XI. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - W wyniku wyczerpania porządku
obrad stwierdzam, że XLIV Sesja Rady Gminy Pruszcz Gdański VII Kadencji została
zakończona o godz. 10:00.
Protokołowała:
Marta Nowicka
Protokół został przyjęty na XLV Sesji Rady Gminy Pruszcz Gdański VII kadencji w
dniu 12 października 2018 roku.

