Wyciąg z Protokołu Elektronicznego nr IV/2019
z IV Sesji VIII kadencji Rady Gminy Pruszcz Gdański,
która odbyła się dnia 31 stycznia 2019 r.
Rozpoczęcie sesji godz. 10:00
W IV Sesji Rady Gminy Pruszcz Gdański uczestniczyli: Wójt Gminy- Magdalena
Kołodziejczak, Z-ca Wójta – Daniel Kulkowski, Skarbnik Gminy – Mirosława Lica,
Sekretarz Gminy – Małgorzata Grzegorczyk, Radca Prawny – Robert Dargiewicz.

I. SPRAWY REGULAMINOWE
1. Otwarcie Sesji.
Otwarcia IV 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 20 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - Czy ktoś z Państwa radnych ma
uwagi do porządku obrad dzisiejszej sesji?
Pan Karol Karc – Podczas obrad Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy dostarczony
został wniosek mieszkańców Cieplewa. Zgodnie z wnioskiem mieszkańców Cieplewa
oraz wątpliwościami członków Komisji Budżetu, na wniosek Pana Radnego Janusza
Sampolskiego wnosimy o zdjęcie z obrad projektu uchwały dotyczącego opłat
targowych i określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania
niektórych innych spraw związanych z jej poborem.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski porządku obrad dzisiejszej sesji?
Nie zgłoszono.

Czy są jeszcze uwagi do

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - Kto z państwa Radnych jest za
tym, żeby zdjąć z porządku obrad projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty
targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania niektórych
innych spraw związanych z jej poborem?
W wyniku głosowania ( w głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za głosowało
18 osób, przy 2 głosach przeciw uchwała została zdjęta z porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty wraz z uwzględnieniem wniosku.
4. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski- Kto z państwa radnych ma uwagi
do protokołu z II sesji Rady Gminy?
Nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski- Stwierdzam, że protokół z II sesji
Rady Gminy został przyjęty bez uwag.
5. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski- Kto z państwa radnych ma uwagi
do protokołu z III sesji Rady Gminy?
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski- Stwierdzam, że protokół z III sesji
Rady Gminy został przyjęty bez uwag.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał Apel Rady Gminy Pruszcz Gdański przeciwko
przemocy i nienawiści po ataku na Prezydenta Miasta Gdańska Pana Pawła
Adamowicza. Załącznik nr 2 do protokołu.
II. ZATWIERDZENIE PLANÓW PRACY STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY
PRUSZCZ GDAŃSKI NA ROK 2019
Przewodniczący Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu Karol
Karc odczytał plan pracy na rok 2019, który stanowi załącznik nr 3.
W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła plan pracy na 2019 rok Komisji
Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu jednogłośnie ( w
głosowaniu brało udział 20 radnych).
Przewodnicząc Komisji Rewizyjnej Magdalena Migowska odczytała plan pracy na rok
2019, który stanowi załącznik nr 4.
W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła plan pracy na 2019 rok Komisji
Rewizyjnej jednogłośnie ( w głosowaniu brało udział 20 radnych).
Przewodnicząc Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Ewa
Romik odczytała plan pracy na rok 2019, który stanowi załącznik nr 5.
W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła plan pracy na 2019 rok Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej jednogłośnie ( w
głosowaniu brało udział 20 radnych, 19 osób była za, 1 osoba była przeciw).
Przewodnicząc Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Janusz Sampolski odczytał plan pracy na rok 2019, który stanowi załącznik nr 6.
W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła plan pracy na 2019 rok Komisji
Rolnictwa Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
( w
głosowaniu brało udział 20 radnych, przy 17 glosach za i 3 wstrzymujących
się).
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Remigiusz Kwieciński odczytał
plan pracy na rok 2019, który stanowi załącznik nr 7.
W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła plan pracy na 2019 rok Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie ( w głosowaniu brało udział 20
radnych).

III. INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY O DZIAŁANIACH
PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
Przewodniczący Rady Gminy poinformował radę o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym m.in.:
- praca bieżąca biura rady
- przekierowanie pism do właściwych komisji stałych
- uczestnictwo w Komisjach Rady Gminy
- udział w zebraniu wiejskim w Cieplewie, gdzie mieszkańcy wyrazili sprzeciw wobec
planu rozpoczęcia funkcjonowania giełdy w Cieplewie
- udział w 74. Rocznicy „Marszu Śmierci” w Starszynie i Juszkowie
Przewodniczący poinformował również, że wpłynęło:
- pismo Pani Ewy Romik w sprawie rezygnacji z pracy w Komisji Działalności
Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu
- pismo Pana Karola Kardasińskiego w sprawie rezygnacji z pracy w Komisji
Rewizyjnej oraz wniosek o włączenie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
- pismo z Prokuratury Rejonowej o umorzeniu postępowania w sprawie ujawnienie
administratora strony gminnej „WATCH”
Przewodniczący poinformował o złożeniu i przyjęciu zażalenia na decyzję
umarzającą postępowanie.
IV. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym – składanie
ustnych pytań kierowanych do Wójta.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak złożyła sprawozdanie o pracach podjętych
od ostatniej sesji.
1.Pani Weronika Chmielowiec zwróciła się z pytaniem:
•

dot. komunikacji – darmowych biletów dla młodzieży do 19 roku życia, rozmów
z przewoźnikami, określenia zasad, oraz ram czasowych,

•

dot. konsultacji w sprawie transportu – przygotowanie ankiet skierowanych do
mieszkańców

Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak.
W dyskusji dot. ankiet zabrała głos radna Monika Ficek.
2. Pani Monika Ficek zwróciła się z prośbą o informacje, kiedy ankiety będą
przekazywane do mieszkańców. Pani radna poruszyła temat spotkania w sprawie
drogi w Łęgowie, doświetlenia skrzyżowania, oraz zwróciła się z prośbą o
informowanie o w/w spotkaniach dot. Łęgowa.
Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak oraz Pan Zastępca Wójta
Daniel Kulkowski.
3. Pani Monika Rynkowska zauważyła, że w tym punkcie szerokie dyskusje są
zbędne. Pani radna zadała pytania dot. ul. Akacjowej w Borkowie:
- czy droga uzyskała pozwolenie na użytkowanie,

- jaki jest status tej drogi,
- czy trasa linii 846, była konsultowana z urzędem, mieszkańcami.
Odpowiedzi udzielił Pan Zastępca Wójta Daniel Kulkowski.
W dyskusji zabrała głos radna Weronika Chmielowiec.
4. Pan Janusz Sampolski zadał pytanie dot. światłowodu- prośba o dodatkowe
informacje.
Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak.
5. Pani Beata Biała – Grzędzicka zadała pytania
•

kiedy gmina przystąpi do organizacji ruchu Borkowie,

•

kiedy będzie zrealizowane oświetlenie ulicy Sadowej, Wiśniowej i Owocowej

Odpowiedzi udzielił Pan Zastępca Wójta Daniel Kulkowski.
6. Pan Szymon Benedyk zadał pytanie dot. luster na granicy Mokrego Dworu i
Rokitnicy na moście.
Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak.
7. Pani Monika Rynkowska poruszyła temat dot. organizacji ferii w gminie. Pytania:
•

dlaczego nie zostały objęte programem ferii miejscowości Rotmanka i
Borkowo

•

czy wszystkie zajęcia umieszczone w broszurze są bezpłatne

•

czy są finansowane czy współfinansowane przez gminę

Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak.
W dyskusji wzięła udział radna Ewa Romik.
8. Pan Karol Karadsiński zwrócił uwagę na wcześniejszą prośbę o brak zbędnej
dyskusji w tym punkcie. Radny dopytał o wprowadzenie przewozów darmowych i
konsultacji w tym zakresie, oraz organizację ruchu na ul. Spacerowej w Łęgowie i
odbioru ul. Rzecznej w Łęgowie.
Odpowiedzi udzielili: Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak oraz Pan Zastępca Wójta
Daniel Kulkowski.
9. Pan Jerzy Kornacki poruszył temat światłowodu.
10. Pan Remigiusz Kwieciński poruszył temat przeznaczenia terenu w planie
zagospodarowania przestrzennego w Cieplewie na organizację giełdy. Radny zapytał
czy w związku, że organizator giełdy nie zwrócił się do gminy o przekwalifikowanie
terenu czy nie można tych działań zablokować, albo doprowadzić do działania
zgodnie z prawem.
Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak.
W dyskusji wziął udział radny Jerzy Kornacki. Radny zapytał, czy urząd gminy
mógłby wystąpić z pismem do Starostwa Powiatowego, z informacją, że zauważono
niedociągnięcia prawne i wyraża prośbę o reakcję odpowiednich organów.

Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak.
V. Interpelacje i zapytania radnych – interpelacje i zapytania skierowane do
Wójta Gminy w trybie art. 24 ust.3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym.
Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły trzy pisma
zatytułowane "interpelacje" złożone od radnego Karola Kardasińskiego i dwie od
radnej Moniki Ficek.
VI. SPRAWY SOŁECKIE
Zapytania i wnioski Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański.
Nie zgłoszono.
Zapytania i wnioski sołeckie.
1.Pan Edward Leszczyński poprosił o dostarczenie niedużej ilości piasku z solą w
okolice tunelu (przejścia dla pieszych), aby mieszkańcy we własnym zakresie mogli
posypywać to miejsce w czasie mrozów. Po czym oddał głos Panu Adamowi
mieszkańcowi wsi Cieplewo.
Pan Adam Sitekmieszkaniec Cieplewa przedstawił prezentację dotyczącą
sprzeciwu mieszkańców wobec organizacji giełdy na terenie Cieplewa oraz działania
innych samorządów w przypadku powstawania targowisk. Pan Adam wyraził
wątpliwości na temat proponowanego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia
opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania
niektórych innych spraw związanych z jej poborem.
Pan Robert Dargiewicz - Gmina nie ma uprawnienia do wskazywania prywatnych
miejsc ograniczających możliwość prowadzenia targowisk przez osoby fizyczne.
Rada jest uprawniona do wskazywania miejsc, które są urządzone gminne
targowiska. Natomiast jeżeli chodzi o targowiska prywatne mamy tu do czynienia z
zasadą swobody gospodarczej.
2.Pan Bogdan Laskowski podziękował za usunięcie gałęzi znajdujących się w pasie
drogowym między Wojanowem, a Rekcinem.
3.Pan Zdzisław Czerwiński poprosił o ustawienie jednej lampy w Żuławce, o którą
prosił we wcześniejszych wnioskach skierowanych do urzędu.
4.Pan Maciej Wysocki zwrócił się z pytaniami: czy budowa zwrotki autobusowej na
na ul. Jesionowej w Lędowie zostanie zrealizowana? Skoro tak to kiedy? Skoro nie to
czy być może autobusy puścimy przez Roszkowo?
5.Pan Wiesław Zbroński poprosił o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami
Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 226. Swoją
prośbę uargumentował.
6.Pani Jolanta Bielecka podziękowała za informację dot. światłowodów. Pani sołtys
poruszyła sprawę zapraszania radnych na zebranie wiejskie w Krępcu.

7.Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak odniosła się do prezentacji Pana Adama mieszkańca Cieplewa.
8.Pan Jan Kornacki - Czy jeżeli gmina wyznaczyłaby targowiska na własnym
terenie lub zgodziła się na uznanie za targowisko gruntu prywatnego to mogłaby
zastosować stawki jedne, a w innym przypadku dużo większe stawki, żeby
zniechęcić takich nielegalnych działań do robienia giełdy?
Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak.
Pan Robert Dargiewicz - Targowiskiem w rozumieniu ustawy jest każde miejsce,
poza budynkami, w których prowadzony jest handel. Na przysłowiowym chodniku, jak
Pan będzie sprzedawał to też będzie to targowisko w rozumieniu ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
W dyskusji wziął udział radny Janusz Sampolski. Radny poinformował, że członkowie
Komisji Rolnictwa, Komisji Budżetu, wspólnie z pracownikami urzędu chcą spotkać
się i wypracować jak najlepsze rozwiązanie.
Sesję opuścili radni: Magdalena Migowska, Karol Kardasiński, Karol Karc.
VII. ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWIE:
1.zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
Projekt uchwały przedstawiła M. Lica - Skarbnik Gminy.
Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu opiniuje projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 17 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 17 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr IV/7/2019 z dnia
31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
2.ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawiła M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 17 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 17 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr IV/8/2019 z dnia
31 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy
Pruszcz Gdański.
3.wprowadzenia zmiany w uchwale nr I/5/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z
dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Działalności
Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu do jej składu osobowego
Projekt uchwały przedstawiła M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 17 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 17 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr IV/9/2019 z dnia
31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr I/5/2018
Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania

członków Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu do jej
składu osobowego.
4.wprowadzenia zmian w uchwale nr I/3/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z
dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej do
jej składu osobowego
Projekt uchwały przedstawiła M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 17 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 17 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr IV/10/2019 z dnia
31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr I/3/2018
Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania
członków Komisji Rewizyjnej do jej składu osobowego.
5.wprowadzenia zmian w uchwale nr I/8/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z
dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji do jej składu osobowego
Projekt uchwały przedstawiła M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 17 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 17 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr IV/11/2019 z dnia
31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr I/8/2018
Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania
członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do jej składu osobowego.
6.wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 469 obręb Łęgowo, 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 17 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 17 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr IV/12/2019 z dnia
31 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 469
obręb Łęgowo, stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański.
7.wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 154/3 obręb Straszyn stanowiącej
własność Gminy Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawił K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i
Rozwoju Gminy.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej opiniuje projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 17 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 17 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr IV/13/2019 z dnia

31 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 154/3
obręb Straszyn stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański.
8.nadania nazwy ulicy w miejscowości Borkowo
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 17 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 17 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr IV/14/2019 z dnia
31 stycznia 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Borkowo.
VIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Pani Wójt na bieżąco udzielała odpowiedzi na zapytania podczas sesji.
IX. Odpowiedzi na ustne pytania skierowane do Wójta.
Pani Wójt na bieżąco udzielała odpowiedzi na pytania podczas sesji.
X. Wolne wnioski.
Pani Monika Rynkowska - Panie Przewodniczący mam do Pana ogromną prośbę,
żeby w porządku obrad nie znajdowały się pozycje, których nie dostaniemy
wcześniej do przeczytania, ponieważ analiza w 3 sekundy nie jest możliwa.
Drugi wniosek składam do Komisji Oświaty. Byłam przeciwna planowi, ponieważ nie
zauważyłam kwestii zdrowia. Proszę członków komisji o rozszerzenie planu o
kwestie zdrowotne.
Dziękuję Przewodniczącemu za zaproszenie na posiedzenie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadałam pytanie członkom komisji czy
współpracują z Komisją Oświaty. Otrzymałam odpowiedź, że Komisja Oświaty nie
zwróciła się, w związku z tym proszę panią przewodniczącą o rozszerzenie planu o
współpracę z GKRPA, ponieważ uważam ją za niezbędną.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - Jakich materiałów Pani nie
otrzymała?
Pani Monika Rynkowska - Planów pracy wszystkich komisji.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Plany pracy komisji były złożone
w kancelarii Rady Gminy, można było podejść i zapoznać się.
Pani Monika Rynkowska - Mam wniosek o sprawdzenie systemu pocztowego
obsługującego Radę Gminy, ponieważ najprawdopodobniej jest dysfunkcyjny.
Wysłałam zapytania drogą mailową do wszystkich przewodniczących komisji, jak
również przewodniczącego rady i nie uzyskałam odpowiedzi, z wyjątkiem
przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Nie otrzymałem takiego
zapytania.
Pan Przewodniczący poinformował, że w najbliższym czasie zostanie
zorganizowane szkolenie dla radnych. Jest propozycja odbycia szkolenia 2
marca w Ośrodku Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Cieplewie.

Poinformował również, że na przedostatniej sesji RG złożony został wniosek
radnej Beaty Białej – Grzędzickiej, aby sesję odbywały się w środę o godz.
14:30. Propozycja była omawiana na wszystkich posiedzeniach komisji oraz z
pracownikami gminy i panią wójt. Z przyczyn technicznych, administracyjnych
nie jest możliwa organizacja sesji o godz. 14:30. Przewodniczący
zaproponował, aby sesje RG odbywały się w każdy ostatni piątek miesiąca o
godz. 10:00 lub 9:30.
Pani Beata Biała - Grzędzicka - Dziękuję za pochyleniem się nad wnioskiem.
Zmieniam wniosek na ostatni piątek miesiąca na godz. 9:30 lub 10:00.
Pan Remigiusz Kwieciński - Póki jesteśmy w OKSiBP to niech to będzie "z reguły",
ale kiedy będziemy w nowej lokalizacji niech to będzie zasada.
Pan Remigiusz uzasadnił wniosek.
Pani Karolina Wołosowska - Nie rozumiem czemu mamy się starać, żeby to była
reguła. Możemy się umówić na piątek, żeby to było w OKSiBP, jeżeli są jakieś
nadzwyczajne sesje do zwołania szybciej, poza tym terminem, to rozumiem, że
muszą być sesje zwoływane. Jestem za tym, żeby był to ostatni piątek miesiąca,
godz. 9:30 czy 10:00. Ważne, że jest to stały dzień. Nie widzę potrzeby, żebyśmy
umówili się teraz, a nie czekali na otwarcie nowego urzędu.
Pan Jerzy Kornacki - Jak obradujemy na sesji wnoszę, aby nie opuszczać sali.
Pan Janusz Sampolski - Pani Wójt, czy macie stałe dni w tygodniu kiedy spotykacie
się z kierownikami referatów? Planując komisję, czasami potrzebujemy opinii
kierowników referatów.
Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak.
Pani Wójt omówiła również kwestie organizacyjne dotyczące współpracy
członków komisji stałych z pracownikami urzędu.
Pan Andrzej Chmielewski - Ustalenie stałego terminu sesji umożliwi też planowe
ustalanie posiedzeń komisji. Będzie to podwójna korzyść.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak - Proszę, aby wszystkie pytania kierowane do
urzędu były przesyłane do sekretariatu lub kancelarii RG.
Pani Wójt uzasadniła swój wniosek.
XI. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - W wyniku wyczerpania porządku
obrad stwierdzam, że IV Sesja Rady Gminy Pruszcz Gdański VIII Kadencji została
zakończona o godz. 12:56.
Protokołowała:
Marta Nowicka
Protokół został przyjęty na V Sesji Rady Gminy Pruszcz Gdański VIII kadencji w dniu
1 marca 2019 roku.

