Wyciąg z Protokołu Elektronicznego nr VI/2019
z VI Sesji VIII kadencji Rady Gminy Pruszcz Gdański,
która odbyła się dnia 26 kwietnia 2019 r.
W VI Sesji Rady Gminy Pruszcz Gdański uczestniczyli: Wójt Gminy- Magdalena
Kołodziejczak, Z-ca Wójta – Daniel Kulkowski, Radca Prawny – Robert Dargiewicz.
I. SPRAWY REGULAMINOWE
1. Otwarcie Sesji.
Otwarcia VI Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Marek Kowalski o
godzinie 9:40.
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 Janusz Sampolski - Chciałbym przedstawić wniosek Komisji Komunalnej o
zdjęcie uchwały nr 6 w sprawie nabycia działek w Dziewięciu Włókach. Chcemy się
jeszcze zapoznać z oświadczeniami mieszkańców, na podstawie których dokonano
wejścia na budowę chodnika. Myślimy, że uzyskanie treści oświadczeń pozwoli nam
na wyjaśnienie naszych wątpliwości. Nie jest to uchwała, która musi być dzisiaj
przegłosowana. Dlatego proszę o przychylenie się do naszego wniosku.
Pani Monika Ficek – Panie Januszu my też mieliśmy wniosek.
Pan Janusz Sampolski – Jest kolejny wniosek Komisji Komunalnej, aby do
porządku obrad wnieść punkt dotyczący ankiety w sprawie komunikacji gminnej
Gminy Pruszcz Gdański.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - Czy są jeszcze inne uwagi do
porządku obrad dzisiejszej sesji?
Nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z państwa jest za tym, ażeby
zdjąć z porządku obrad projekt uchwały nr 6?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za głosowało 19
osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu, uchwała w sprawie nabycia działek nr
21/1, 21/2, 21/3 obręb Dziewięć Włók na własność Gminy Pruszcz Gdański
została zdjęta z porządku obrad większością głosów.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski Drugi wniosek komisji
komunalnej, ażeby w porządku obrad dzisiejszej sesji znalazł się punk „dyskusja w
sprawie ankiety dotyczącej komunikacji gminnej w Gminie Pruszcz Gdański”.
Proponowałbym, żeby ten punk umieścić przed punktem „wolne wnioski”.

Pani Monika Ficek – Ja bym bardzo chciała, żeby w tej rozmowie uczestniczyli też
sołtysi. Może zróbmy to po V punkcie „sprawy sołeckie”
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - Kto jest za tym, aby debatę na
temat komunikacji umieścić po punkcie V „sprawy sołeckie”?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych) większością
głosów do porządku obrad po punkcie V „sprawy sołeckie” dodano punkt
„dyskusja w sprawie ankiety dotyczącej komunikacji gminnej w Gminie
Pruszcz Gdański”
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - Stwierdzam, że porządek obrad
został przyjęty z przegłosowanymi zmianami, czyli z dołączeniem punktu w sprawie
ankiety i zdjęciem uchwały nr 6.
4. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski- Kto z państwa radnych ma uwagi
do protokołu z V sesji Rady Gminy?
Nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Stwierdzam, że protokół z V sesji
Rady Gminy został przyjęty bez uwag.
II. INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY O DZIAŁANIACH
PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
Przewodniczący Rady Gminy złożył informacje o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
III. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym – składanie
ustnych pytań kierowanych do Wójta.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak złożyła sprawozdanie o pracach podjętych od
ostatniej sesji.
Zastępca Wójta Daniel Kulkowski udzielił dodatkowych informacji dotyczących prac
podjętych od ostatniej sesji.
Pani Weronika Chmielowiec – odniosła się do zagadnień związanych z firmą
Necon i budową ul. Stylowej w Borkowie. Zapytała również o stanowisko w sprawie
wynagrodzeń nauczycieli w czasie strajku.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak udzieliła odpowiedzi powołując się na
obowiązujące przepisy.
Pani Monika Ficek – zapytała o możliwość rozłożenia potrącenia wynagrodzenia
nauczycieli na raty oraz o możliwość wypłacenia nauczycielom dodatków
motywacyjnych w ramach podziękowania za dotychczasową współpracę.
Pan Janusz Sampolski – poprosił o udzielenie informacji w jaki sposób Radni
Powiatu Gdańskiego zapraszani są na sesje Rady Gminy Pruszcz Gdański. Zapytał
czy dyrektorzy szkół na początku strajku przedstawili informację nauczycielom, że w
zawiązku ze strajkiem wynagrodzenie się im nie należy oraz czy członkowie komisji
egzaminacyjnych otrzymali wynagrodzenie za czas pracy w komisjach.

Pan Remigiusz Kwieciński – Stwierdził, że wypłacenie wynagrodzeń nauczycielom
za czas strajku jest niezgodne z prawem, a także poinformował o możliwości
uzyskania zasiłków strajkowych.
Pani Monika Ficek – odniosła się do wypowiedzi Pana Remigiusz Kwiecińskiego
dotyczącej wynagrodzeń i zasiłków.
Pani Beata Biała-Grzędzicka - poinformowała, że jako nauczyciel przystąpiła do
strajku ze świadomością, że za okres strajku nie otrzyma wynagrodzenia.
Poinformowała także, że wyłącznie związki zawodowe i dyrektorzy szkół w ramach
porozumienia mogą w przyszłości rekompensować potrącenia wynagrodzeń za okres
strajku. Stwierdziła, że tematy związane z nagrodami motywacyjnymi są nie na
miejscu, gdyż decyzja o przystąpieniu do strajku była podjęta świadomie.
Pan Jerzy Kornacki – odniósł się do kwestii wypłacania wynagrodzeń nauczycielom
za współpracę przy różnych wydarzeniach.
Pani Weronika Chmielowiec – zapytała czy nauczyciele, którzy nie przystąpili do
strajku i byli obecnie w szkole otrzymają wynagrodzenie.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – udzieliła wyjaśnień dotyczących strajku i
wynagrodzeń.
Pani Beata Biała-Grzędzicka – poinformowała jak wyglądała praca nauczycieli,
którzy nie przystąpili do strajku.
Pan Andrzej Chmielewski – odniósł się do kwestii dodatków motywacyjnych.
Pani Beata Biała-Grzędzicka – poinformowała , że dodatki motywacyjne wypłacane
są zgodnie z regulaminem wypracowanym przez każdą szkołę.
Pan Janusz Sampolski – zapytał czy radni mogą uzyskać informację o wyniku
procentowym referendum w sprawie strajku.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – poinformowała, że odpowiedzi na to pytanie
udzieli później Pani Bożena Chodkowska Kierownik Referatu Oświaty i Spraw
Społecznych.
Pan Janusz Sampolski – zapytał czy podczas wakacji dzieci będą musiały odrabiać
dni strajkowe.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – udzieliła odpowiedzi.
Pan Karol Kardasiński – zapytał o spotkanie ze spółką „Eksploatator”.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – udzieliła odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – udzielił odpowiedzi dotyczącej
zapraszania Radnych Powiatu Gdańskiego na sesje.

IV. Interpelacje i zapytania radnych – interpelacje i zapytania skierowane do
Wójta Gminy w trybie art. 24 ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynęły 2 interpelacje, które zostały
przekazane do Wójta Gminy zgodnie z właściwością.
V. SPRAWY SOŁECKIE.
1. Zapytania i wnioski Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański.
Nie zgłoszono.
2. Zapytania i wnioski sołeckie.
Pan Jerzy Felisiak – podziękował za zorganizowanie wywozu śmieci uzbieranych
podczas sprzątania miejscowości. Zapytał czy żądanie płatności za usługę
plombowania licznika wody przez spółkę „Eksploatator” jest zgodne z prawem.
Poprosił, aby podczas montowania nowej szyby w wiacie przystankowej przy szkole
w Starszynie użyć bezpiecznego szkła oraz aby dodatkowo ją zabezpieczyć przed
wypadaniem.
Pan Bogdan Laskowski – zawnioskował, aby w ramach przyszłego budżetu zakupić
drona badającego jakość powietrza.
Pan Maciej Wysoki – podziękował za poprawę nawierzchni przy przystanku na ul.
Jesionowej w Lędowie. Poprosił o wydelegowanie pracownika urzędu, który
pomógłby sołtysom przy działaniach związanych z funduszem sołeckim.
Pan Ewa Romik – poinformowała, że jako sołtys zawsze otrzymywała pomoc ze
strony pracowników urzędu w kwestii funduszu sołeckiego. Stwierdziła także, że
pracownicy urzędu mają bardzo dużo pracy związanej z funduszem sołeckim.
Pan Maciej Wysocki – stwierdził, że sporządzając projekt funduszu sołeckiego
sołtysi nie mieli świadomości, że będą wiązały się z nim dodatkowe koszty obsługi.
Pan Dawid Liberacki – zwrócił się z prośbą o zainstalowanie monitoringu w gminie.
Wniosek swój uargumentował.
Pani Agata Żemetro – zapytała o szybę na przystanku autobusowym w Juszkowie,
wybitą 2 lata temu. Zawnioskowała o ustawienie monitoringu przy świetlicy wiejskiej
w Juszkowie. Zapytała o możliwość udostępnienia wiaty, w której przechowywane są
kajaki dla zawodników z GTS Juszkowo oraz o spotkanie dotyczące odłączenia
administracyjnego ul. Sasankowej, Jagodowej i Konwaliowej od wsi Juszkowo.
Pan Jolanta Bielecka – podziękowała za załatanie dziury w Krępcu. Poinformowała
o budowie mostu w Krępcu oraz o uciążliwym grasowaniu dzików.
Pan Wiesław Zbroński – odniósł się do kwestii funduszu sołeckiego. Poprosił o
zorganizowanie spotkania z zarządcami drogi z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie
drogi wojewódzkiej nr 226. Swoją prośbę uargumentował.
Pani Dagmara Cieślińska – przedstawiła trudną sytuację
zamieszkujących w budynku należącym do firmy POLHOZ.

mieszkańców

Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odniosła się do powyższego tematu.
Pani Dagmara Cieślińska – przedstawiła problem związany z funduszem sołeckim.
Podziękowała za wykonanie rewitalizacji parku w Wojanowie.
VI. DYSKUSJA W SPRAWIE ANKIETY DOTYCZĄCEJ KOMUNIKACJI GMINNEJ
W GMINIE PRUSZCZ GDAŃSKI
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak przedstawiła projekt ankiety dotyczącej
komunikacji gminnej w Gminie Pruszcz Gdański
Na sesję przybyła Pani Karolina Wołosowska.
Wszczęto obszerną dyskusję, w której udział wzięli: Pani Weronika Chmielowiec Pan
Jerzy Feliksiak, Pan Remigiusz Kwieciński, Pani Monika Ficek, Pani Krystyna Białek,
Pan Karol Kardasiński, Pan Jarzy Kornacki, Pan Sebastian Jasiak, Pani Beata Biała
– Grzędzicka, Pani Monika Rynkowska, Pan Andrzej Chmielewski, Pani Wójt
Magdalena Kołodziejczak, Pani Karolina Wołowska, Pan Janusz Sampolski.
VII. ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWIE:
1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
Projekt uchwały przedstawiła M. Lica –Skarbnik Gminy.
Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pani Monika Rynkowka - zapytała o klasyfikację zwiększenia dochodów w dziale
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Pani Skarbnik Mirosława Lica – udzieliła odpowiedzi.
Pan Karol Kardasiński – zapytał o możliwość wykonania projektu rozbudowy
strażnicy w Jagatowie bez przygotowywania koncepcji. Odniósł się również do
zakupu samochodu dla OSP Jagatowo.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 21 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr VI/25/2019 z dnia 26
kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
Pan Zastępca Daniel Kulkowski – udzielił odpowiedzi na pytanie o koncepcję
rozbudowy strażnicy w Jagatowie.
2. ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli
objętych dofinansowaniem zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawiła B. Chodkowska – Kierownik Ref. Oświaty i Spraw
Społecznych.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pani Monika Ficek – zapytała o wybór specjalności, na które dofinansowanie jest
przyznawane.

Pani Bożena Chodkowska – udzieliła odpowiedzi.
Pan Janusz Sampolski – zapytał o kwestię nauczania języka polskiego jako
obcego.
Pani Bożena Chodkowska – udzieliła odpowiedzi.
Pani Beata Biała-Grzędzicka – uzupełniła powyższą wypowiedź.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 21 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr VI/26/2019 z dnia 26
kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli,
ustalenia
maksymalnej
kwoty
dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia
nauczycieli objętych dofinansowaniem zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański.
3. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Pruszcz Gdański oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
Projekt uchwały przedstawiła B. Chodkowska – Kierownik Ref. Oświaty i Spraw
Społecznych.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 20 osób, przy 1 głosie wstrzymującym się, Rada Gminy podjęła
uchwałę nr VI/27/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września
2019 roku.
Pani Ewa Romik opuściła sesję.
4. udzielenia przez Gminę Pruszcz Gdański pomocy finansowej Powiatowi
Gdańskiemu dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu
Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie
Powiatu Gdańskiego – budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bogatce –
etap II”
Projekt uchwały przedstawił D. Kulkowski – Zastępca Wójta Gminy Pruszcz Gdański.
Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu oraz Komisja
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 19 osób, przy 1 głosie wstrzymującym się, Rada Gminy podjęła
uchwałę nr VI/28/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia przez
Gminę Pruszcz Gdański pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu dla zadania pn.
„Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu Gdańskiego poprzez modernizację
dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego – budowa chodnika
wzdłuż drogi powiatowej w Bogatce – etap II”.

Pan Karol Karc opuścił sesję.
5. nabycia na własność działek nr 29/6, 28/6, 28/41, 2004/4 obr. Jagatowo w
msc. Jagatowo
Projekt uchwały przedstawił D. Kulkowski – Zastępca Wójta Gminy Pruszcz Gdański.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 16 osób, przy 3 głosach wstrzymującym się, Rada Gminy podjęła
uchwałę nr VI/29/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie nabycia na własność
działek nr 29/6, 28/6, 28/41, 2004/4 obr. Jagatowo w msc. Jagatowo
6. nabycia działek nr 35/10, 183/11, 183/4, 36/8, 38/7, 125/2, 132/3 obręb Lędowo
na własność Gminy Pruszcz Gdański
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – poprosiła o wykreślenie z projektu uchwały
działki nr 38/7.
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 17 osób, przy 2 głosach wstrzymującym się, Rada Gminy podjęła
uchwałę nr VI/30/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie nabycia działek nr
35/10, 183/11, 183/4, 36/8, 125/2, 132/3 obręb Lędowo na własność Gminy Pruszcz.
7. nabycia działki nr 36/3 obręb Wiślina 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.
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 VI/31/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie nabycia działki nr 36/3
obręb Wiślina na własność Gminy Pruszcz Gdański.
8. sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w
Łęgowie stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański na rzecz
użytkowników wieczystych.
Projekt uchwały przedstawił K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i
Rozwoju Gminy.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 19 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr VI/32/2019 z dnia 26

kwietnia 2019 roku w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych
położonych w Łęgowie stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański na rzecz
użytkowników wieczystych.
9. nadania nazwy ulicy w miejscowości Wiślinka
Projekt uchwały przedstawił K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i
Rozwoju Gminy.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 19 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr VI/33/2019 z dnia 26
kwietnia 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wiślinka.
VIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
IX. Odpowiedzi na ustne pytania skierowane do Wójta.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak udzieliła odpowiedzi na ustne pytania
skierowane do Wójta.
Pan Zastępca Daniel Kulkowski uzupełnił wypowiedź.
Pan Dariusz Grudniewski opuścił sesję.
X. Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - poinformował o obowiązku
złożenia oświadczeń majątkowych oraz o planowaniu organizacji objazdu po terenie
gminy.
Wszczęto dyskusję dotyczącą objazdu po gminie, w której udział wzięli Pani Wójt
Magdalena Kołodziejczak i Pan Jerzy Kornacki.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak zaprosiła uczestników obrad na otwarcie
stanicy w Wiślince.
Pani Monika Ficek – poinformowała, że złożyła do Pana Przewodniczącego Rady
Gminy prośbę o udostepnienie notatki ze spotkania z dyrektorami szkół z dnia
4. Kwietnia 2019 r. i do tej pory nie otrzymała odpowiedzi. Poinformowała także, że
nie otrzymała odpowiedzi na wnioski złożone 17. października i 28. listopada 2018 r.
dotyczące archiwalnego projektu ul. Bocznej w Łęgowie oraz wykonania
pięcioletniego planu inwestycyjnego. Pani Radna złożyła oficjalną skargę na
działalność Zastępcy Wójta oraz ją uargumentowała, zawnioskowała również o
zapraszanie Jej na wszelkiego rodzaju otwarcia, odbiory związane z miejscowością
Łęgowo i okolicznymi miejscowościami stanowiącymi okręg wyborczy, a w
szczególności na otwarcie boiska w Rusocinie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - udzielił wyjaśnienia dotyczącego
prośby o udostepnienie notatki ze spotkania z dyrektorami szkół z dnia 4 kwietnia.

Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak udzieliła wyjaśnień dotyczących pięcioletniego
planu inwestycyjnego.
Pani Monika Ficek poprosiła o przygotowanie planu inwestycyjnego zawierającego
jedynie kolejność budowy zaplanowanych inwestycji bez konkretnych terminów ich
wykonania.
Pan Karol Kardasiński – zapytał czy wjazd na stadion w Rusocinie zostanie
zamknięty, w taki sposób, aby zapobiec niszczeniu tego terenu przez samochody
oraz czy na stadionie zainstalowano już nawodnienie. Poprosił także, aby
wykonawca robót na stadionie podlał murawę boiska.
Zastępca Wójta Daniel Kulkowski – odniósł się do prośby i udzielił odpowiedzi na
pytania.
Pani Monika Rynkowska – stwierdziła, że od lutego nie dostała odpowiedzi na
wniosek złożony w punkcie „wolne wnioski”, ponownie złożyła wniosek o
rozszerzenie planu pracy komisji oświaty o kwestie związane ze zdrowiem oraz
współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – wyjaśnił, że plan pracy komisji
został przyjęty przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym. Poinformował, że jeżeli ktoś
z członków Rady Gminy chciałby dokonać zmian w planie pracy komisji, winien
złożyć wniosek do przewodniczącego komisji, który wystąpi do Rady Gminy o zmianę
zakresu planu pracy. Udzielił także wyjaśnień dotyczących złożonego wniosku.
Pani Monika Rynkowska – odniosła się ponownie do wspomnianego wniosku i
braku odpowiedzi. Nawiązała także do wniosku Pana Andrzeja Chmielewskiego z
poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – udzielił wyjaśnień dotyczących
powyższych kwestii.
Pani Katarzyna Sulima - podziękowała za szybkie rozpatrzenie wniosku i
wygospodarowanie w budżecie gminy środków na doświetlenie przejść dla pieszych
w Łęgowie.
Pani Karolina Wołosowska – jako członek Komisji Oświaty zadeklarowała, że
komisja zajmie się tematem zdrowia oraz współpracy z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pan Karol Kardasiński – poprosił o ustalenie do kogo powinny trafiać wnioski i
interpelacje.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – wyjaśnił, że każda interpelacja,
która trafia do Przewodniczącego jest niezwłocznie przekazywana do Wójta.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – udzieliła wyjaśnień odnośnie interpelacji.
Zaproponowała

, aby w celu ułatwienia wymiany informacji kontaktować się ze sobą telefonicznie.
Zaproponowała także, aby Rada Gminy ustaliła, czy odpowiedź ustna na wniosek
jest wystraczająca.
Pan Andrzej Chmielewski – stwierdził, że procedura składania wniosków jest
niejasna. Zaproponował stworzenie regulaminu składania wniosków oraz powołanie
komisji doraźnej, która wypracowałaby odpowiednie regulaminy i zmianę Statutu
Gminy. Poprosił także o to, aby w porządku obrad punkt „Odpowiedzi na ustne
pytania skierowane do Wójta” umieścić po punkcie „Zapytania i wnioski sołeckie”.
Pan Remigiusz Kwieciński – poinformował, że uczestniczył w szkoleniu dla
Przewodniczących Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W związku z tym stwierdził, że
regulamin lub zmiany w Statucie Gminy powinny się pojawić. Poinformował o
zaplanowanym spotkaniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Odniósł się również do
kwestii odpowiadania na wnioski.
Pani Monika Rynkowska – zapytała czy istnieje możliwość pomocy mieszkańcom
budynku należącego do firmy POLHOZ?
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – udzieliła wyjaśnień dotyczących powyższej
sprawy.
XI. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - W wyniku wyczerpania porządku
obrad stwierdzam, że VI Sesja Rady Gminy Pruszcz Gdański VIII Kadencji została
zakończona o godz. 13:15.
Protokołowała: Monika Sieniek

