Wyciąg z Protokołu Elektronicznego nr VII/2019
z VII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Pruszcz Gdański,
która odbyła się dnia 31 maja 2019 r.
W VII Sesji Rady Gminy Pruszcz Gdański uczestniczyli: Wójt Gminy- Magdalena
Kołodziejczak, Z-ca Wójta – Daniel Kulkowski, Sekretarz Gminy – Małgorzata
Grzegorczyk, Radca Prawny – Robert Dargiewicz.
I. SPRAWY REGULAMINOWE
1. Otwarcie Sesji.
Otwarcia VII Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Marek Kowalski o
godzinie 9:36.
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 złożyć wniosek w imieniu Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, aby zdjąć z porządku obrad projekt
uchwały nr 9 w sprawie sprzedaży nieruchomości w Straszynie. Podczas omawiania
wyżej wymienionego projektu mieliśmy pewne uwagi i sugestie, dlatego prosimy o
jego zdjęcie.
Pan Andrzej Chmielewski – W porządku obrad mamy pytania od Stowarzyszenia
Sołtysów oraz sołtysów, a odpowiedzi na pytania są na samym końcu. Jeżeli
odpowiedź musi zostać przygotowana to rozumiem, jednak może byłaby możliwość
udzielania odpowiedzi zaraz po pytaniach. Ostatnio było tak, że sporo sołtysów
wyszło, ponieważ sesja trwa dość długo.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - Czy są jeszcze inne uwagi do
porządku obrad dzisiejszej sesji?
Nie zgłoszono
Pan Karol Kardasiński – Panie Przewodniczący ja tylko w kwestii formalnej
chciałem poinformować, że tak jak ustalaliśmy nie wprowadzamy do dzisiejszego
porządku obrad projektu uchwały w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe
przygotowanego przez klub radnych, tylko na następną sesję.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z państwa jest za tym, aby
zdjąć z porządku obrad projekt uchwały dotyczący sprzedaży działki w Starszynie?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za głosowało 20
osób, uchwała w sprawie nabycia na własność Gminy Pruszcz Gdański działek nr
234, 235, 236 obręb Juszkowo oraz działek nr 91/8, 91/12, 91/14, 106/1, 106/2 obręb
Straszyn została zdjęta z porządku obrad jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - Wniosek Pana radnego Andrzeja
Chmielewskiego o to, aby zmienić kolejność porządku obrad. Wyjaśnię z czego
wynika taka kolejność porządku obrad. Sprawy sołeckie zawierają szereg różnych

zapytań i wniosków, w związku z tym odpowiedzi na wnioski i zapytania sołeckie są
na końcu. Często zdarza się tak, że Pani Wójt musi zasięgnąć opinii pracowników
merytorycznych. Dlatego potrzebna jest ta chwila czasu, żeby pracownik przedstawił
Pani Wójt stan faktyczny.
Pan Andrzej Chmielewski – Rozumiem, dlatego wycofuję wniosek.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - Czy są jeszcze inne uwagi do
porządku obrad?
Nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - Stwierdzam, że porządek obrad
został przyjęty bez punktu o sprzedaży działki w Starszynie.
4. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski- Kto z państwa radnych ma uwagi
do protokołu z VI sesji Rady Gminy?
Nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Stwierdzam, że protokół z VI sesji
Rady Gminy został przyjęty bez uwag.
Szanowni Państwo, w ostatnim czasie dotarła do nas smutna wiadomość, że zmarł
wieloletni radny naszej gminy Pan Ludwik Jakubek – bardzo zaangażowany rady w
sprawy gminy, w sprawy Straszyna. Dlatego bardzo proszę uczcijmy minutą ciszy
pamięć zmarłego.
Wszyscy uczestnicy obrad uczcili pamięć zmarłego minutą ciszy.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił informacji na temat pogrzebu.
II. Wystąpienie przedstawiciela firmy Altvater Piła sp. z o.o.
Prezes Zarządu Altvater Piła sp. z o.o. przestawił prezentację na temat systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Pani Weronika Chmielowiec – zapytała o kwestię powstania butelkomatów. Czy
jest szansa, aby takie rozwiązanie wprowadzić w Polsce i Gminie Pruszcz Gdański
oraz jak wygląd logistyczny aspekt takiego pomysłu?
Prezes Zarządu Altvater Piła sp. z o.o. udzielił odpowiedzi.
Pan Andrzej Chmielewski – zapytał czy akcje edukacyjne prowadzone przez firmę
Altvater Piła sp. z o.o. ukierunkowane są wyłącznie na segregację odpadów, czy
także na to, aby ograniczyć ilość ich wytwarzania.
Prezes Zarządu Altvater Piła sp. z o.o. udzielił odpowiedzi.
Pan Karol Kardasiński – zapytał o rolę kamer, które zostaną umieszczone na
samochodach odbierających odpady. Czy będą one rejestrować zawartość worków
odbieranych od mieszkańców czy raczej mają na celu kontrolę nad pracownikami
odbierającymi odpady?
Prezes Zarządu Altvater Piła sp. z o.o. udzielił odpowiedzi.
Pan Janusz Sampolski – Chciałbym zadać pytanie dotyczące wynagrodzeń w
Państwa firmie na przestrzeni 4 lat. W jakim stopniu wzrosły ceny? Jaka jest średnia
pensja operatora, który kieruje samochodem odbierającym odpady.
Prezes Zarządu Altvater Piła sp. z o.o. udzielił odpowiedzi.

Pani Beata Biała-Grzędzicka – zapytała o możliwość organizacji od września
warsztatów dla uczniów Gminy Pruszcz Gdański, które miałyby na celu promowanie
tego, co związanie z wywozem nieczystości.
Prezes Zarządu Altvater Piła sp. z o.o. udzielił odpowiedzi.
III. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Gminy złożył informacje o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
IV. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym – składanie
ustnych pytań kierowanych do Wójta.
Pan Zastępca Wójta Daniel Kulkowski złożył sprawozdanie o pracach podjętych od
ostatniej sesji.
Pani Weronika Chmielowiec – Zwróciła się z prośbą, aby zwołać zebranie wiejskie
w Borkowie, w chwili gdy ustalony zostanie harmonogram prac budowy ul.
Kasztanowej. Swoją prośbę uargumentowała.
Pani Monika Ficek – zapytała o rozpoczęcie prac związanych z budową parkingu
przy barze „Ola” w Łęgowie, na jakim etapie jest przebudowa skrzyżowania przy ul.
Tczewskiej i Szkolnej w Łęgowie. Złożyła wniosek o zapraszanie Jej na wszystkie
spotkania odbywające się w Łęgowie. Zapytała także na jakim etapie jest planowanie
przeorganizowania oznakowania ulic w całej wschodniej części Łęgowa.
Pani Monika Rynkowska – zapytała o planowaną, docelową funkcję budynku tzw.
„Sopociaka”.
Pan Janusz Sampolski – poinformował o potrzebie zorganizowania spotkania z
przedstawicielami firmy Orange w sprawie przyłączy. Poprosił o zorganizowanie
wspólnego spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska, Miasta Gdańska, Komisji Ochrony środowiska, Starostwa Powiatowego,
Nadzoru Budowlanego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie
nielegalnego nawożenia odpadów ziemnych na teren Gminy Pruszcz Gdański.
Pan Karol Kardasiński – zapytał czy do formularza ankiety w sprawie komunikacji
będą wprowadzone jakieś poprawki.
Pan Andrzej Chmielewski – poinformował, że podczas uroczystego otwarcia
stanicy w Wiślince poruszony został temat planów i propozycji wykorzystania
dostępów do wody. Poinformował Państwa radnych, że rozmowy w tym temacie
będą kontynuowane.
Pan Karol Kardasiński – zapytał o ustalenia poczynione na spotkaniu w dniu
30.05.2019 r. w Żukczynie dotyczące cieku wodnego oraz o kwestię grodzenia działki
268/27 w Straszynie.
Pan Andrzej Chmielewski – odniósł się do tematu działki 268/27 w Starszynie.
Poinformował, że mieszkańcy proszą o zajęcie się tą sprawą.
Przewodniczący Rady Gminy - poinformował, że dnia 30.05.2019 r. wpłynął do
kancelarii rady gminy Raport o stanie Gminy Pruszcz Gdański w roku 2018 oraz, że
zostanie on przesłany elektronicznie do Państwa radnych. Oznajmił także, że jest
możliwość dostarczenia raportu w wersji papierowej po wcześniejszym zgłoszeniu
takiej woli w kancelarii rady.

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 Rady Gminy poinformował, że wpłynęła 1 interpelacja, która została
przekazana do Wójta Gminy zgodnie z właściwością.
VI. SPRAWY SOŁECKIE.
1. Zapytania i wnioski Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański.
Pan Wiesław Zbroiński – poinformował, że odbyło się Sprawozdawczo–Wyborcze
Walne Zebranie Stowarzyszenia Sołtysów, został wybrany nowy Zarząd, została
wybrana nowa Komisja Rewizyjna, został zmieniony Statut Stowarzyszenia.
2. Zapytania i wnioski sołeckie.
Pan Jerzy Felisiak – zwrócił uwagę, że w soboty i niedziele przejazd obok pizzerii
„Mona” w Starszynie jest niemożliwy, gdyż po obu stronach ulicy stoją zaparkowane
samochody. Zaproponował, aby po jednej stronie ulicy postawić znak zakazu
parkowania w dniach, w których występuje ten problem. Zwrócił uwagę na fakt
dewastacji przystanków. Poprosił o zmianę sposobu mocowania szyb w wiatach
przystankowych.
Pan Tomasz Hertel – Poprosił, aby Borzęcin został włączony do okręgu
wyborczego, w którego w skład wchodzi Juszkowo. Swoja prośbę uargumentował.
Pani Jolanta Bielecka – zawnioskowała o ustawienie w Krępcu siłowni zewnętrznej.
Poinformowała także, że osoba wydzierżawiająca wodę rzeki w Krępcu od kilku lat
łowi ryby za pomocą sieci. Zapytała czy wspomniany połów jest zgodny z prawem
oraz jakie prawa i obowiązki ma taki dzierżawca.
Pan Wiesław Zbroński – Poinformował, że był świadkiem jak wspomniany
dzierżawca łowił ryby na prąd. Zgłosił ten fakt do policji, która zweryfikowała
dokumenty dzierżawcy i odjechała z miejsca zdarzenia. Potwierdził także, że
wspomniana osoba nadal łowi ryby na sieci. Pan Zbroński wyraził rozczarowanie
niską frekwencją radnych na objeździe po terenie gminy.
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.
Pan Karol Kardasiński – zapytał czy możliwa jest zmiana w paragrafach i między
paragrafami środków finansowych zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego?
Pani Skarbnik Mirosława Lica – udzieliła odpowiedzi.
Pan Karol Kardasiński – poinformowała, że sołtysowi z Łęgowa została udzielona
informacja, że zebranie wiejskie nie może podjąć zmiany przedsięwzięcia
zaplanowanego w Funduszu Sołeckim i możliwa jest jedynie zmiana wewnątrz
paragrafów.
Pani Skarbnik Mirosława Lica – poinformowała, że zmiany przedsięwzięcia można
dokonać uchwałą zebrania wiejskiego.
Pan Karol Kardasiński – poinformował, że sołtys zwołał zebranie wiejskie, jednak
wcześniej uzyskał informację, że nawet mimo zebrania wiejskiego może dokonać
zmian tylko i wyłącznie wewnątrz paragrafów czyli nie może zmienić przedsięwzięcia.

Pani Skarbnik Mirosława Lica – poinformowała, że rozmawiała z sołtysem Łęgowa
w tym temacie.
Pan Zastępca Daniel Kulkowski – wyjaśnił, że w dniu 29.05.2019 r. odbyło się
spotkanie z sołtysami dotyczące Funduszu Sołeckiego. Na spotkaniu omówione
zostały kwestie dotyczące możliwych zmian. Zwrócił
uwagę, by sołectwa
dokonywały takich zmian, których terminowa realizacja będzie możliwa. Doradził
także, aby konsultować wszystkie zmiany indywidualnie z pracownikami
merytorycznymi.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – czy ktoś z Państwa radnych
chciałby zabrać jeszcze głos?
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – zwrócił uwagę, że gmina bardzo
efektywnie pozyskuje środki zewnętrzne na rożne inwestycje oraz że dochody ze
sprzedaży mienia zostały zmniejszone co oznacza, że majątek gminy zostaje
zachowany. Pogratulował Pani Wójt oraz pracownikom urzędu za dobre
prowadzenie perspektywicznej gospodarki finansowej.
Pan Andrzej Chmielewski – poinformował, że również jest za tym, aby gmina nie
wyprzedawała swoich trwałych środków.
Pani Beata Biała-Grzedzicka – podziękowała w imieniu wszystkich radnych z
Borkowa za starania w uzyskaniu środków zewnętrznych na budowę ul.
Kasztanowej.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 20 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/34/2019 z dnia 31
maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawiła M. Lica –Skarbnik Gminy.
Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 20 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/35/2019 z dnia 31
maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz
Gdański.
3. zmiany granic Sołectwa Wiślina
Projekt uchwały przedstawiła M. Grzegorczyk –Sekretarz Gminy.
Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
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 20 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 20 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/36/2019 z dnia 31
maja 2019 roku w sprawie zmiany granic Sołectwa Wiślina.
4. nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Straszynie
Projekt uchwały przedstawiła M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 20 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/37/2019 z dnia 31
maja 2019 roku w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Straszynie.
5. ustanowienia świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia” dla uczniów
szkół ponadpodstawowych oraz uczniów oddziałów ponadgimnazjalnych w
szkołach ponadpodstawowych, będących mieszkańcami gminy Pruszcz
Gdański.
Projekt uchwały przedstawiła M. Karc – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.
Przedłożyła także radzie poprawki do uchwały, które stanowią załącznik nr 2 do
protokołu.
Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Pani Ewa Romik – zapytała czy możliwe będzie rozliczenie biletu semestralnego po
14 dniach od daty rozpoczęcia ważności biletu.
Pani Marta Karc – udzieliła odpowiedzi.
Pan Robert Dargiewicz - Radca Prawny – odniósł się do zapisów dotyczących
terminów składania wniosków o wypłacenie świadczenia.
Pani Weronika Chmielowiec – Poinformowała, że mówiąc o biletach semestralnych
Komisja Oświaty ma na celu zachęcanie mieszkańców do ich zakupu. Otrzymanie
przez mieszkańca świadczenia w tym samym miesiącu, w którym kupił bilet
semestralny, zachęcałoby go do tego, aby kupować tańsze bilety semestralne, co
miałoby realny wpływ na koszty poniesione przez gminę w ramach wypłacanych
świadczeń. Dzięki temu zaoszczędzone zostaną pieniądze, gdyż bilet semestralny
jest tańszy niż bilety miesięczne zakupione łącznie w tym samym okresie, by
mieszkańcy wiedząc, że dostaną od razu zwrot za bilet semestralny czuli, że będzie
to lepsze rozwiązanie, a co za tym idzie nasz budżet nie ucierpi na tyle. Ponieważ
biletu semestralnego nie da się zwrócić, można go rozliczyć. I tak nie sprawdzimy,
czy dana osoba mieszkała w naszej gminie i czy korzystała z tego biletu czy nie.
Pan Remigiusz Kwieciński – poinformował, że intencją Komisji Oświaty było
wprowadzenie oszczędności i prowokowania mieszkańców do zakupu biletów
semestralnych, a ich nagrodą będzie to, że dostaną szybciej zwrot. Uargumentował
swoje stanowisko.
Wszczęto dyskusje, w której udział wzięli Pani Beata Biała-Grzędzicka, Radca
Prawny Robert Dargiewicz, Pani Marta Karc, Pan Karol Kardasiński, Pan Remigiusz
Kwieciński, Pani Weronika Chmielowiec.
Pan Karol Kardasiński – Odniósł się do kwestii rozliczania biletów semestralnych.
Złożył wniosek w imieniu klubu o ustanowienie świadczenia „Bilet dla ucznia” także
dla szkół podstawowych.
Radca Prawny Robert Dargiewicz – poinformował, że wniosek nazwany przez
Pana Karola Karasińskiego wnioskiem formalnym jest propozycją poprawek w

projekcie uchwały. Poprosił o zarządzenie przerwy, aby wnioskodawca poprawki
mógł ją sformułować na piśmie. Zwrócił uwagę, że Pani Weronika Chmielowiec
także może złożyć poprawkę do projektu uchwały.
Pani Weronika Chmielowiec – poinformowała, że poprawka do uchwały została
sformułowana i przedyskutowana na Komisji Oświat. Komisja Oświaty dostała ustną
odpowiedź, że tego się nie da się zrobić, bo nie można płacić za coś z góry, co nie
zostało jeszcze wykorzystane. Dlatego postanowiono przenieść dyskusję w tym
temacie na sesję.
Pan Karol Kardasiński - poinformował, że Jego poprawka jest prosta, dlatego nie
składał jej na piśmie. Zadeklarował także stworzenie poprawki w formie pisemnej.
Poprawki klubu radnych do projektu uchwały stanowią załącznik nr 3 do protokołu.
Radca Prawny Robert Dargiewicz – poinformował, że musi przeanalizować treść
całej uchwały wraz z poprawkami.
Pan Jerzy Kornacki – zaproponowała, aby w treści uchwały wprowadzić pojęcie
zamiast „biletów kwartalnych”, „biletów okresowych”.
Radca Prawny Robert Dargiewicz – poprosił, aby na przyszłość wszystkie poprawki
do uchwał składać przed sesją najlepiej na komisji.
Pani Weronika Chmielowiec – poprosiła, aby Przewodnicząca odczytała wniosek
Komisji Oświaty w sprawie poprawek do uchwały.
Pani Ewa Romik – przytoczyła poprawki, o które wnioskowała Komisja Oświaty.
Poprawki Komisji Oświaty do projektu uchwały stanowią załącznik nr 4 do protokołu.
Wszczęto dyskusję, w której udział wzięli: Radca Prawny Robert Dargiewicz, Pani
Ewa Romik, Pan Remigiusz Kwieciński,
Pani Monika Rynkowska – poprosiła, aby poprawki Komisji Oświaty w przerwie
przelać na papier, tak aby wszyscy radni głosowali dokładnie za tą samą wersją
uchwały.
Pan Janusz Sampolski – poprosił o wyjaśnienie zasadności zapisu „do 10 stycznia”.
Pani Weronika Chmielowiec – udzieliła wyjaśnień dotyczących wspomnianego
zapisu. Zwróciła uwagę, że złożono wniosek o przerwę.
Pani Magdalena Migowska opuściła sesję.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - poinformował, że poprawki do
uchwały zostały wprowadzone do systemu. Zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zabrać
głos.

Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – poinformowała o kosztach ponoszonych na
dowozy dzieci do szkół. Udzieliła także wyjaśnień dotyczących zaproponowanego
projektu uchwały.
Pani Weronika Chmielowiec – odniosła się do wyjaśnień Pani Wójt.
Pan Janusz Sampolski – odniósł się do poprawek klubu radnych dotyczących
poszerzenia wprowadzenia świadczenia również dla szkół podstawowych.
Zapowiedział, że będzie głosował przeciwko tym poprawkom.
Pani Katarzyna Sulima - również zapowiedziała, że będzie głosowała przeciwko
poprawkom klubu radnych, swoje stanowisko uargumentowała.
Pan Karol Kardasiński - odniósł się do obietnic podczas kampanii wyborczej
dotyczących komunikacji. Wyjaśnił zasadność wprowadzenia poprawek klubu.
Pani Monika Rynkowska – odniosła się do poruszonej kwestii obietnic wyborczych.
Pan Jerzy Kornacki – wyraził obawę dotyczącą zmiany meldunków dzieci
uczęszczających do szkół poza terenem Gminy Pruszcz Gdański ze względu na
możliwość otrzymania świadczenia. Zaproponował stworzenie oddzielnej uchwały,
która wprowadzałaby świadczenie również dla dzieci uczęszczających na specjalne
zajęcia artystyczne, sportowe itp. oraz dla dzieci z częściową niepełnosprawnością.
Pan Szymon Benedyk – odniósł się do kwestii zmiany meldunków.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa jest za przyjęciem
poprawki zgłoszonej przez klub radnych?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem
poprawki głosowało 5 osób, przeciw głosowało 9 osób, 3 osoby wstrzymały się od
głosu, a 2 nie oddały głosu. Poprawka nie uzyskała większości głosów i nie została
przyjęta.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa jest za przyjęciem
poprawki zgłoszonej przez Komisję Oświaty ?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem
poprawki głosowało 18 osób, przeciw głosowała 1 osoba. Poprawka uzyskała
większość głosów i została przyjęta.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Kto z Państwa jest za przyjęciem
uchwały z przegłosowaną poprawką?
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 13 osób, 6 osób wstrzymało się od głosu, Rada Gminy
większością głosów podjęła uchwałę nr VII/38/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w
sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia” dla uczniów
szkół ponadpodstawowych oraz uczniów oddziałów ponadgimnazjalnych w szkołach
ponadpodstawowych, będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański.

6. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
Projekt uchwały przedstawiła K. Kwiatek – Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej.
Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej opiniuje projekt
uchwały pozytywnie.
Pan Karol Kardasiński – zapytał czy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi została wygenerowana nadwyżka dochodów.
Pani Katarzyna Kwiatek– udzieliła odpowiedzi.
Pan Janusz Sampolski – zapytał co się stanie, gdy rada nie przegłosuje na obecnej
sesji proponowanej stawki lub gdy zaproponuje niższą stawkę.
Pani Katarzyna Kwiatek– udzieliła odpowiedzi.
Pani Weronika Chmielowiec – zapytała czy wraz ze wzrostem stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrośnie również jakość wykonywanych
usług w tym zakresie.
Pani Katarzyna Kwiatek– udzieliła odpowiedzi.
Pan Karol Kardasiński – zapytał czy zmienią się godziny otwarcia Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zapytał także o zamysł umieszczania w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisu o samochodach Euro 5. Złożył
także poprawkę klubu radnych do projektu uchwały. Swoje stanowisko
uargumentował.
Poprawka klubu radnych do projektu uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Pani Katarzyna Kwiatek– udzieliła odpowiedzi.
Pan Karol Kardasiński – Zapytał o rozliczenie gospodarstw jedno- i dwuosobowych.
Pani Katarzyna Kwiatek– udzieliła odpowiedzi.
Pani Weronika Chmielowiec – Odniosła się do rozliczania gospodarstw jedno- i
dwuosobowych na podstawie zużytej wody. Zapytała jak wygląda weryfikacja takich
gospodarstw.
Pani Katarzyna Kwiatek– udzieliła odpowiedzi.
Pan Andrzej Chmielewski – zapytał o edukację ekologiczną w Gminie Pruszcz
Gdański.
Pani Katarzyna Kwiatek– udzieliła odpowiedzi.

Pan Karol Kardasiński – wycofał złożone przez klub radnych poprawki do projektu
uchwały. Swoją decyzję uargumentował.
Pani Krystyna Białek – stwierdzał, że radni powinni dostawać wszystkie dane i
materiały pomocnicze, które wykorzystywane były podczas tworzenia projektu
uchwały.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 13 osób, 6 osób wstrzymało się od głosu, Rada Gminy
większością głosów podjęła uchwałę nr VII/39/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w
sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki opłaty
7. ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
Pani Monika Ficek opuściła salę obrad.
Projekt uchwały przedstawiła K. Kwiatek – Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej.
Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej opiniuje projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pani Monika Rynkowska opuściła salę obrad.
Pan Janusz Sampolski – stwierdził, że projekt uchwały jest bardzo dobry.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 17 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 17 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/40/2019 z dnia 31
maja 2019 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom
wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
8. nabycia na własność Gminy Pruszcz Gdański działek nr 234, 235, 236 obręb
Juszkowo oraz działek nr 91/8, 91/12, 91/14, 106/1, 106/2 obręb Straszyn
Projekt uchwały przedstawił K. Miliński – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i
Rozwoju Gminy.
Pani Monika Ficek wróciła do sali obrad.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej opiniuje projekt
uchwały pozytywnie.
Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu zaopiniowała 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 VII/41/2019 z dnia 31
maja 2019 roku w sprawie nabycia na własność Gminy Pruszcz Gdański działek nr
234, 235, 236 obręb Juszkowo oraz działek nr 91/8, 91/12, 91/14, 106/1, 106/2 obręb
Straszyn.
9. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu
obrębu geodezyjnego Wiślinka w rejonie składowiska fosfogipsów
Pani Monika Rynkowska wróciła do sali obrad.

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, 1 osoba nie oddała głosu, Rada Gminy podjęła uchwałę
nr VII/42/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Wiślinka w rejonie składowiska
fosfogipsów.
10. sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w
Przejazdowie, stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański na rzecz
użytkownika wieczystego.
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 VII/43/2019 z dnia 31
maja 2019 roku w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej
położonej w Przejazdowie, stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański na rzecz
użytkownika wieczystego.
11. przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pruszcz Gdański na
lata 2018-2021
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 Andrzej Chmielewski – stwierdził, że Programu Opieki nad Zabytkami dla
Gminy Pruszcz Gdański powinien podlegać konsultacjom społecznym. Poinformował,
że Program zawiera cele operacyjne nie naszej gminy.
Pan Karol Kardasiński – zapytał czy gmina ma w planach przeprowadzenie, bądź
stworzenie koncepcji rehabilitacji terenów zabudowy mieszkaniowej byłych PGR
obejmujących budynki wielorodzinne w kilku miejscowościach.
Pan Szymon Benedyk – poinformował, że na Komisji Pani radna Monika
Rynkowska zwróciła uwag, iż Program powinien być od 2019 roku, w uchwale nadal
jest zapis, że jest on od roku 2018.
Pani Krzysztof Miliński – udzielił odpowiedzi.

Pan Andrzej Chmielewski – ponownie zadał pytanie czy rada powinna uchwalić
program, w którym wpisana jest strategia nie naszej gminy.
Pani Krzysztof Miliński – odniósł się do spostrzeżenia Pana radnego Andrzeja
Chmielewskiego.
Pani Monika Rynkowska – zapytała z kim był konsultowany Program Opieki nad
Zabytkami. Stwierdziła, że 2019 rok byłby słuszną datą na Programie, a rok 2018 nie
powinien się w nim znaleźć. Swoje stanowisko uargumentowała.
Pan Janusz Sampolski – poprosił o odniesienie się Radcy Prawnego do
wspomnianych kwestii.
Radca Prawny Robert Dargiewicz – udzielił formalnych wyjaśnień dotyczących
projektu uchwały.
Pan Jerzy Kornacki – zapytał o kwestię nowelizacji listy zabytków pod patronatem
Gminy Pruszcz Gdański w Program Opieki nad Zabytkami.
Pani Krzysztof Miliński – udzielił odpowiedzi.
Pan Andrzej Chmielewski – zapytał Radcę Prawnego o przyjęcie realizacji celów
innej gminy.
Radca Prawny Robert Dargiewicz – udzielił odpowiedzi na pytanie.
Wszczęto dyskusję w powyższym temacie, w której udział wzięli Pan Andrzej
Chmielewski, Jerzy Kornacki.
Pan Karol Karc – złożył wniosek formalny o zdjęcie uchwały z porządku obrad.
Pan Karol Kardasiński – zawnioskował żeby przegłosować projekt uchwały z
błędem.
Pan Karol Karc – wycofał wniosek formalny o zdjęcie uchwały z porządku obrad.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 15 osób, 1 osoba głosowała przeciw, 3 osoby wstrzymały się od
głosu. Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę nr VII/44/2019 z dnia 31
maja 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy
Pruszcz Gdański na lata 2018-2021.
12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla działek nr 26/20 i 26/18 w obrębie
geodezyjnym Borkowo
Projekt uchwały przedstawił K. Miliński – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i
Rozwoju Gminy.
Pan Szymon Benedyk opuścił sesję.
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 18 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/45/2019 z dnia 31
maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla działek nr 26/20 i
26/18 w obrębie geodezyjnym Borkowo.
13. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowano
przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego
Jagatowo
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 18 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/46/2019 z dnia 31
maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowano przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu
geodezyjnego Jagatowo
14. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Pruszcz Gdański dla działek nr 121,122 oraz części działki 96/4 w obrębie
geodezyjnym Juszkowo
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 – zapytał, którego miejsca dotyczy projekt uchwały.
Pani Krzysztof Miliński – udzielił odpowiedzi.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 18 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 18 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/47/2019 z dnia 31
maja 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla działek nr 121,122 oraz części działki
96/4 w obrębie geodezyjnym Juszkowo.
15. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Pruszcz Gdański dla działek nr 189/92, 189/94, 189/101 i 189/104 w obrębie
geodezyjnym 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 18 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 18 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/48/2019 z dnia 31
maja 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla działek nr 189/92, 189/94, 189/101 i
189/104 w obrębie geodezyjnym Łęgowo.
VIII. Rozpatrzenie wniosku skierowanego do Rady Gminy Pruszcz Gdański w
sprawie podjęcia uchwały nakazującej Urzędowi Gminy Pruszcz Gdański
zamieszczania informacji o finansowaniu na relacjach wideo zleconych przez
Urząd Gminy zewnętrznym podmiotom.
1. Informacja Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o
propozycji rozpatrzenia (załatwienia) wniosku
Przewodniczący Rady Gminy – przypomniał o przepisach RODO.
Pan Remigiusz Kwieciński – przedstawił informację o propozycji rozpatrzenia
wniosku.
2. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia wniosku dotyczącego przyjęcia
uchwały nakazującej Urzędowi Gminy Pruszcz Gdański zamieszczania
informacji o finansowaniu na relacjach wideo zleconych przez Urząd Gminy
zewnętrznym podmiotom
Projekt uchwały przedstawił R. Kwieciński – Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 18 radnych) za przyjęciem
uchwały głosowało 18 osób, Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/49/2019 z dnia 31
maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego przyjęcia uchwały
nakazującej Urzędowi Gminy Pruszcz Gdański zamieszczania
informacji o
finansowaniu na relacjach wideo zleconych przez Urząd Gminy zewnętrznym
podmiotom.
IX. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wygaszenia mandatu Radnemu Gminy
Pruszcz Gdański.
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował o wniosku, który wpłynął do
kancelarii rady gminy o wygaszenie mandatu Radnemu Gminy Pruszcz Gdański.
Poinformował także, ze poprosił radnego, aby ustosunkował się do wniosku.
Pan Karol Karc – odczytał swoje stanowisko w sprawie wniosku.
Wszczęto dyskusję w powyższym temacie, w której udział wzięli: Pan Marek
Kowalski, Pan Wiesław Czerwiński, Pani Monika Ficek, Pani Małgorzata Osowska,
Pani Beata Biała-Grzędzicka, Pan Karol Kardasiński, Pan Karol Karc, Pani Katarzyna
Sulima, Pan Andrzej Chmielewski, Pan Jerzy Kornacki, Radca Prawny Robert
Dargiewicz, Pani Ewa Romik, Pani Monika Rynkowska.
Pani Beata Biała-Grzędzicka opuściła sesję.
Pan Dariusz Grudniewski opuścił sesję.
Pan Andrzej Chmielewski – wzniósł o głosowanie nad oddaleniem wniosku. Swoje
stanowisko uargumentował.
Pani Anna Szyska – także złożyła formalny wniosek o przegłosowanie wniosku.

Przewodniczący Rady Gminy – zaproponował głosowanie nad zasadnością
wniosku.
Radca Prawny Robert Dargiewicz - poinformował, że jest taka możliwość.
Pan Karol Kardasiński – zawnioskował, aby podjąć jednoznaczną decyzję, aby
Wojewoda nie wzywał rady do podjęcia uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy – odniósł się do powyższej kwestii.
W wyniku głosowania (w głosowaniu udział wzięło 16 radnych) 9 osób głosowało za
stwierdzeniem niezasadności wniosku, 3 osoby przeciw, 2 osoby wstrzymały się od
głosu, 2 osoby nie oddały głosu. Rada Gminy większością głosów uznała wniosek za
niezasadny.
Pan Remigiusz Kwieciński – zaapelował o tolerancję związaną ze składaniem
różnego rodzaju wniosków.
Pani Monika Ficek – poinformowała, że nie będzie odwoływać się od decyzji rady.
Pan Karol Karc – podziękował za podjętą decyzję.
X. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
XI. Odpowiedzi na ustne pytania skierowane do Wójta.
Pani Katarzyna Kwiatek udzieliła radnym informacji dotyczących nawożenia ziemi i
innych działań na ul. Konwaliowej w Starszynie.
Pan Janusz Sampolski – odniósł się do powyższego tematu. Poprosił o
zorganizowanie spotkania, które pozwoli wypracować odpowiednie rozwiązanie w
przedmiotowej sprawie.
Pan Andrzej Chmielewski – zaproponował, aby referat Gospodarki Komunalnej
pomógł rozeznać się mieszkańcom w takich tematach.
Zastępca Wójta Daniel Kulkowski udzielił odpowiedzi na ustne pytania skierowane do
Wójta.
XII. Wolne wnioski.
Pani Weronika Chmielowiec – odniosła się do projektu uchwały w sprawie nadania
nazwy Parkowi w Wojanowie „4.06.1989 roku”. Poinformowała, że jest przeciwna
wspomnianej uchwale. Swoje stanowisko uargumentowała. Zapytała dlaczego radni
stawiani są przed faktem dokonanym. Stwierdziła także, ze Jej zdaniem nazwa
powinna nawiązywać do historii parku, a przede wszystkim powinna zostać
skonsultowana z mieszkańcami Wojanowa.
Pan Karol Kardasiński – zawnioskował, aby powstrzymać się od osobistych ocen
innych osób, a dyskutowali na tematy związane ze zgodnością z prawem.
Pan Andrzej Chmielewski – zawnioskował o przeanalizowanie zmian organizacji
ruchu w rejonie osiedla przy ul. Kwiatowej i Tęczowej w Starszynie. Zwrócił także
uwagę na problem korków w Straszynie.

Pani Monika Rynkowska – poinformowała, że bardzo cieszy się wraz z
mieszkańcami z pozyskania środków na budowę ul Kasztanowej w Borkowie.
Odczytała oświadczenie, które stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
XIII. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - W wyniku wyczerpania porządku
obrad stwierdzam, że VII Sesja Rady Gminy Pruszcz Gdański VIII Kadencji
została zakończona o godz. 15:37.
Protokołowała: Monika Sieniek

