Wyciąg z Protokołu Elektronicznego nr XVII/2020
z XVII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Pruszcz Gdański,
która odbyła się dnia 14 maja 2020 r.
XVII Sesja Rady Gminy Pruszcz Gdański odbyła się w formie zdalnej. W sesji uczestniczyli:
Wójt Gminy - Magdalena Kołodziejczak, Zastępca Wójta – Daniel Kulkowski, Sekretarz Gminy
– Małgorzata Grzegorczyk, Radca Prawny – Robert Dargiewicz.
I.

SPRAWY REGULAMINOWE

1. Otwarcie Sesji.
Otwarcia XVII Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Marek Kowalski o godzinie
13:00.
2. Stwierdzenie Quorum.
Przewodniczący obrad sprawdził listę obecności radnych stwierdzając quorum; ustawowy
skład Rady Gminy Pruszcz Gdański wynosi 21 radnych. W związku ze złożeniem mandatu
przez Pana Karola Karca, skład rady w chwili rozpoczęcia sesji wynosił 20 radnych.
Przewodniczący poinformował, że podczas sesji ślubowanie złoży Pan Jan Pawul, który
wstąpił w miejsce Pana Karola Karca. Po złożeniu ślubowania przez radnego Jana Pawula w
sesji udział brało 21 radnych.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Czy ktoś z Państwa ma uwagi do porządku
obrad dzisiejszej sesji?
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu
geodezyjnego Juszkowo w rejonie cmentarza. Swój wniosek uzasadniła.
Pan Remigiusz Kwieciński – złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pruszcz Gdański.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – poprosił Radcę Prawnego Pana Roberta
Dargiewicza o przedstawienie wydanej opinii do uchwały w sprawie skargi.
Radca Prawny Robert Dargiewicz – przedstawił dwie uwagi do projektu uchwały.
Pan Karol Kardasiński – złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w
sprawie powołania doraźnej komisji do spraw wyboru metody za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat.
Pan Janusz Sampolski – zapytał Radcę Prawnego Pana Roberta Dargiewicza o uchybienia
formalno-prawne projektu uchwały w sprawie skargi dotyczącej budowy ulicy Stylowej w
Borkowie.
Radca Prawny Robert Dargiewicz – udzielił odpowiedzi na pytanie.
Pan Janusz Sampolski – zapytał Pana Remigiusza Kwiecińskiego o możliwość wniesienia
do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy uzupełnionego projektu uchwały w sprawie
skargi dotyczącej budowy ulicy Stylowej w Borkowie.
Pan Remigiusz Kwieciński – Udzielił odpowiedzi na pytanie. Zwrócił uwagę na problem
współpracy z Biurem Rady Gminy.
Pani Monika Rynkowska – złożyła wniosek o wniesienie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie skargi dotyczącej budowy ulicy Stylowej w Borkowie.
Pan Remigiusz Kwieciński – poparł wniosek Pani Moniki Rynkowskiej.

Pan Karol Kardasiński – zwrócił uwagę na wskazane błędy formalno-prawnych występujące
w projekcie uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – poinformował o przystąpieniu do
głosowania w sprawie złożonych uwag do porządku obrad.
Nastąpiło głosowanie dotyczące wniosku Pani Wójt Magdaleny Kołodziejczak o wprowadzenie
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla
fragmentu obrębu geodezyjnego Juszkowo w rejonie cmentarza. W głosowaniu wzięło udział
20 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 20 osób. Rada Gminy przyjęła wniosek.
Nastąpiło głosowanie dotyczące wniosku Pana Remigiusza Kwiecińskiego o wprowadzenie
do porządku obrad uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Pruszcz Gdański. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało
11 osób, za odrzuceniem wniosku głosowało 9 osób. Rada Gminy przyjęła wniosek.
Nastąpiło głosowanie dotyczące wniosku Pana Karola Kardasińskiego o zdjęcie z porządku
obrad projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw wyboru metody za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat. W głosowanie wzięło
udział 20 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 19 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Rada Gminy przyjęła wniosek.
Pani Monika Rynkowska – poinformowała, że system błędnie przedstawił oddany przez nią
głos.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Stwierdzam, że porządek obrad został
przyjęty z przegłosowanymi poprawkami.
4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski - Czy ktoś z Państwa ma uwagi do protokołu
z XVI sesji Rady Gminy?
Pan Janusz Sampolski – wniósł uwagę do protokołu z XVI sesji Rady Gminy dotyczącą braku
zamieszczenia dokładnej wypowiedzi prezesa Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. Uzasadnił
swoją uwagę.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – wyjaśnił, że głównym protokołem z
posiedzenia Rady Gminy jest zapis dźwiękowy, na którym zapisane zostały wszystkie
wypowiedzi.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Stwierdzam, że protokół z XVI sesji Rady
Gminy został przyjęty.
II.

Ślubowanie Radnego Jana Pawula.

Pan Jan Pawul złożył ślubowanie.
III.

Informacja o nagrodach wręczonych za wysokie osiągnięcia sportowe.

Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak poinformowała o osobach, które otrzymały nagrody za
osiągnięcia sportowe oraz przedstawiła ich osiągnięcia.
IV.
Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym. Poinformował, że w tym czasie do Kancelarii Rady Gminy wpłynęło 1

zapytanie oraz 4 interpelacje, które zostały przekazane do rozpatrzenia przez Panią Wójt.
Podziękował pracownikom Urzędu za zorganizowanie Sesji Rady Gminy w trybie zdalnym.
V.
Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym – składanie ustnych
pytań kierowanych do Wójta
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak oraz Zastępca Wójta Pan Daniel Kulkowski przedstawili
sprawozdanie o pracach w okresie międzysesyjnym.
Pani Beata Biała-Grzędzicka – zapytała o budowę ul. Topolowej i ul. Stylowej. Zapytała o
naprawę ul. Miętowej. Zapytała o oświetlenie ul. Sadowej. Zapytała o dokumentację świetlicy
w Borkowie. Zapytała o dostawienie wiat z pojemnikami na śmieci na Al. Ofiar 10 Kwietnia.
Zapytała o możliwość dostawienia na ul. Kasztanowej przynajmniej dwóch ławek.
Pani Monika Ficek – zapytała o prace porządkowe placów zabaw w Łęgowie. Poinformowała
o problemach z chodnikiem przy ul. Bocznej. Poinformowała o usterkach na ul. Nowej.
Zapytała o pomoc dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgowie w związku z niedoborem strojów.
Zgłosiła problem oświetlenia na ul. Jasnej. Złożyła podziękowania dla Koła Gospodyń
Wiejskich Błękitna Radunia za pomoc w szyciu maseczek ochronnych.
Pani Krystyna Białek – zapytała o wnioski z rozmów na temat motocross’u.
Pani Weronika Chmielowiec – zapytała o budowę ul. Topolowej w Borkowie. Zapytała o
dostarczenie maseczek ochronnych dla mieszkańców przy ul. Różanej.
Pan Szymon Benedyk – zapytał o budowę wiaty przystankowej na przystanku autobusowym
w Weselnie. Zapytał o sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia na ścieżce pieszorowerowej między miejscowościami Bystra i Wiślina. Zapytał o dokumentację projektową
przebudowy kładki na rzece Motława w miejscowości Bystra.
Pan Janusz Sampolski – zapytał o możliwość wniesienia uwag dotyczących budowy ul.
Wierzbowej w Przejazdowie. Zapytał o statystyki związane z pandemią koronawirusa w
Gminie Pruszcz Gdański. Zapytał o sytuację związaną z działką 268/27 wraz z zajętym w tej
sprawie stanowiskiem prokuratury.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – poinformował, że do Kancelarii Rady
Gminy nie wpłynęła informacja ze strony prokuratury o zajętym stanowisku.
Pan Karol Kardasiński – zapytał o środki finansowe przekazane na Ośrodek Sportu i
Rekreacji oraz o związany z nimi plan wydatków na rok 2020.
Pan Remigiusz Kwieciński – zapytał o ul. Poziomkową w Straszynie w kontekście budowy
boiska oraz gromadzonych na niej odpadów. Zapytał o działania podjęte w sprawie osób
bezdomnych. Zapytał o odpady znajdujące się w obrębie parkingu.
Pani Monika Rynkowska – zapytała o Gminny Program Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Zapytał o aktualnie realizowane w związku z nim programy, dalsze plany oraz
wpływ, jaki wywarła na nie pandemia koronawirusa.
Pan Andrzej Chmielewski – zapytał o wydarzenia organizowane w Gminie Pruszcz Gdański
w związku z 30 rocznicą samorządu terytorialnego w Polsce. Zapytał o zespół powołany
podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
13.05.2020 r.
Pani Karolina Wołosowska – zapytała o zbiornik wyrównania cieśnienia wody na osiedlu
Zakątek Juszkowo. Zapytała o festiwal FOTEL w Juszkowie.
VI.

SPRAWY SOŁECKIE

1. Zapytania i wnioski Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański.
Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Wiesław Zbroiński – Odniósł się do wniosku radnej
Moniki Rynkowskiej złożonego na XVI Sesji Rady Gminy w sprawie wyłączenia z porządku
obrad spraw związanych ze Stowarzyszeniem Sołtysów. Przedstawił zasługi Stowarzyszenia
Sołtysów dla Gminy i lokalnej społeczności.
2. Zapytania i wnioski sołeckie.

Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Wiesław Zbroiński – przedstawił zapytania i wnioski w
imieniu Sołtysów.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak oraz Zastępca Wójta Pan Daniel Kulkowski – udzielili
odpowiedzi na pytania.
Pani Monika Rynkowska – odniosła się do wypowiedzi Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów
Pana Wiesława Zbroińskiego w sprawie wniosku o wyłączenie z porządku obrad punktu o
sprawach Stowarzyszenia Sołtysów. Uzasadniła swój wniosek.
Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Wiesław Zbroiński – odniósł się do wypowiedzi Pani
Moniki Rynkowskiej.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – poinformował, iż w statucie gminy jest
zapisane, że sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, a sołtys jest przedstawicielem i
organem wykonawczym tej jednostki, co jest powodem obecności sołtysów na Sesjach Rady
Gminy.
Pani Monika Rynkowska – zwróciła uwagę na różnicę pomiędzy wypowiedziami Sołtysów, a
wypowiedziami członków Stowarzyszenia Sołtysów.
Pani Monika Ficek – odniosła się do omawianego wniosku i uzasadniła swoje stanowisko.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – przywołał do przestrzegania przyjętego
porządku obrad.
Pani Weronika Chmielowiec – zwróciła uwagę na nieprzestrzeganie przyjętego porządku
obrad i odbieganie od docelowego tematu dyskusji.
VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
Projekt uchwały przedstawiła M. Lica – Skarbnik Gminy. Komisja Działalności
Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu zaopiniowała projekt pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pani Monika Rynkowska – zapytała o szczegóły na temat laptopów, na które otrzymano
dotację.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odpowiedziała na pytanie.
Pan Sebastian Jasiak – poinformował o parametrach technicznych laptopów.
Pani Beata Biała-Grzędzicka – zapytała o możliwość skorzystania z poleasingowych
komputerów.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odpowiedziała na pytanie.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 21 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XVII/33/2020 z dnia 14 maja 2020
roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
2. niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania
należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Projekt uchwały przedstawiła M. Lica – Skarbnik Gminy. Komisja Działalności
Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu zaopiniowała projekt pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Radca Prawny Robert Dargiewicz – złożył wniosek o wprowadzenie poprawek w
uchwałach ze względu na zmiany w ustawie o samorządzie gminnym oraz w ustawie o
finansach publicznych.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 20 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada Gminy podjęła uchwałę nr
XVII/34/2020 z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie niedochodzenia należności z tytułu
rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach

handlowych.
3. zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Projekt uchwały przedstawiła M. Lica – Skarbnik Gminy. Komisja Działalności
Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu zaopiniowała projekt pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pani Monika Rynkowska – zapytała o świadome niepodawanie grup przedsiębiorców
objętych omawianą uchwałą.
Pani Mirosława Lica – odpowiedziała na pytanie.
Pan Remigiusz Kwieciński – podziękował za stworzenie projektu uchwały i możliwość
wsparcia przedsiębiorców.
Pani Weronika Chmielowiec – zapytała o ograniczenia dla przedsiębiorców.
Pani Mirosława Lica – odpowiedziała na pytanie.
Pan Remigiusz Kwieciński – zapytał o skutek, jaki omawiana uchwała przyniesie dla
budżetu. Zapytał o przedsiębiorców transportowych, mających zakazy prowadzenia
działalności.
Pani Mirosława Lica – odpowiedziała na pytanie.
Pan Remigiusz Kwieciński – zapytał o branżę optyczną w kwestii zwolnienia od podatku
od nieruchomości.
Pani Mirosława Lica – odpowiedziała na pytanie.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 21 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XVII/35/2020 z dnia 14 maja 2020
roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
4. wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Komisji Działalności Gospodarczej,
Rozwoju Gminy i Budżetu
Projekt uchwały przedstawiła M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy
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 XVII/36/2020 z dnia 14 maja 2020
roku w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Komisji Działalności
Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu.
5. wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/105/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z
dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rotmanka
Projekt uchwały przedstawiła M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy. Komisja Działalności
Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu zaopiniowała projekt pozytywnie. Komisja
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt
pozytywnie. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zaopiniowała projekt
pozytywnie. Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt pozytywnie. Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji zaopiniowała projekt pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 21 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XVII/37/2020 z dnia 14 maja 2020
roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/105/2016 Rady Gminy Pruszcz

Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rotmanka.
6. zmiany uchwały 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
Projekt uchwały przedstawiła B. Chodkowska – Kierownik Ref. Oświaty i Spraw
Społecznych. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej zaopiniowała
projekt pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 21 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XVII/38/2020 z dnia 14 maja 2020
roku w sprawie zmiany uchwały 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.
7. wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego
zarządu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawiła M. Bielińska – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i
Rozwoju Gminy. Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu
zaopiniowała projekt pozytywnie. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej zaopiniowała projekt pozytywnie, z uwzględnieniem uwagi na temat
dołączenia do projektu uchwały wykazu obiektów sportowych wraz z ich wyceną.
Pani Magdalena Bielińska – poinformowała, że wykaz nieruchomości został przekazany
Radnym zgodnie z prośbą Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej i zostanie ujęty w uchwale.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 20 osób, 1 osoba zagłosowała przeciw. Rada Gminy podjęła uchwałę nr
XVII/39/2020 z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Ośrodka
Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański.
8. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości obejmującej
zabytkowy zespół dworsko-parkowy wraz z folwarkiem w Rusocinie
Projekt uchwały przedstawiła M. Bielińska – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i
Rozwoju Gminy. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
zaopiniowała projekt pozytywnie, z uwzględnieniem wniosku o powołanie do Komisji
Przetargowej członka z Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
Komisja zawnioskowała o udostępnienie opinii konserwatora zabytków.
Pani Magdalena Bielińska – odniosła się do wniosków złożonych przez Komisję.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pani Weronika Chmielowiec – zapytała o zgłoszenia osób zainteresowanych
użytkowaniem wieczystym omawianej nieruchomości.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odpowiedziała na pytanie.
Pan Karol Kardasiński – wyraził opinię na temat projektu uchwały. Zgłosił wniosek o
przydzielenie do Komisji Przetargowej.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odniosła się do wypowiedzi Pana Karola
Kardasińskiego.
Pan Remigiusz Kwieciński – zapytał o umowę, która zostanie zawarta w wyniku

przetargu.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odpowiedziała na pytanie.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 19 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada Gminy podjęła uchwałę nr
XVII/40/2020 z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
użytkowanie wieczyste nieruchomości obejmującej zabytkowy zespół dworsko-parkowy
wraz z folwarkiem w Rusocinie.
9. stanowiska Rady Gminy dotyczącego użyczenia nieruchomości dla Parafii
Rzymsko-Katolickiej pw. Bł. Jerzego Popiełuszki Prezbitera i Męczennika w
Juszkowie
Projekt uchwały przedstawiła M. Bielińska – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i
Rozwoju Gminy. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
zaopiniowała projekt pozytywnie, z uwzględnieniem uwagi dot. dopisania do umowy
stwierdzenia „na czas nieokreślony”
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Andrzej Chmielewski – zapytał o obciążenie ruchu samochodowego.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odpowiedziała na pytanie.
Pani Karolina Wołosowska – odniosła się do pytania Pana Andrzeja Chmielewskiego i
wyraziła swoją opinię.
Pan Karol Kardasiński – zapytał o cel zajmowania stanowiska przez Radę Gminy w
sprawie podjęcia omawianej uchwały.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odpowiedziała na pytanie.
Pan Karol Kardasiński – odniósł się do wypowiedzi Pani Wójt Magdaleny Kołodziejczak.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Upomniał o trzymanie się tematu
dyskusji.
Pan Andrzej Chmielewski – zapytał o możliwość sprzedania działki oraz o możliwość
ustalenia ograniczeń wynikających z użytkowania parkingu.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odpowiedziała na pytanie.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 19 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada Gminy podjęła uchwałę nr
XVII/41/2020 z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego
użyczenia nieruchomości dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Bł. Jerzego Popiełuszki
Prezbitera i Męczennika w Juszkowie.
10. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Straszyn – rejon cmentarza
Projekt uchwały przedstawiła M. Bielińska – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i
Rozwoju Gminy. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
zaopiniowała projekt pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Remigiusz Kwieciński – zapytał o pozostałe drobne korekty ujęte w projekcie
uchwały.
Pani Magdalena Bielińska – odpowiedziała na pytanie.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21
głosowało 19 osób, 2 osoby wstrzymały się od głosu.
XVII/42/2020 z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie
zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
cmentarza.
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11. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania Gminy Pruszcz Gdański dla

fragmentu obrębu geodezyjnego Przejazdowo
Projekt uchwały przedstawiła M. Bielińska – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i
Rozwoju Gminy. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
zaopiniowała projekt pozytywnie (1 osoba przy opiniowaniu wstrzymała się od głosu).
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Janusz Sampolski – poinformował o powodach wstrzymania się od głosu przy
opiniowaniu projektu uchwały przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 17 osób, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada Gminy podjęła uchwałę nr
XVII/43/2020 z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania Gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego
Przejazdowo.
12. przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu
geodezyjnego Juszkowo w rejonie istniejącego cmentarza
Projekt uchwały przedstawiła M. Bielińska – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i
Rozwoju Gminy. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalne
zaopiniowała projekt pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – zwróciła uwagę na sposób przyszłego
użytkowania 15 ha, w przypadku ich pozyskania.
Pan Janusz Sampolski – zapytał o wady prawne w odniesieniu do wypowiedzi Pani Wójt
Magdaleny Kołodziejczak oraz do projektu uchwały.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – poinformowała, że nie będą występować wady
prawne.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 20 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XVII/44/2020 z dnia 14 maja 2020
roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu
geodezyjnego Juszkowo w rejonie istniejącego cmentarza.
13. zamiany działki nr 1763 obręb Straszyn na działkę 31/9 obręb Jagatowo (45)
Projekt uchwały przedstawiała M. Bielińska – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i
Rozwoju Gminy. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
zaopiniowała projekt pozytywnie i złożyła wniosek o uzyskanie informacji po wycenie obu
działek.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Remigiusz Kwieciński – wyraził swoją opinię na temat projektu uchwały. Złożył
wniosek o zamieszczenie w projekcie uchwały informacji o tym, że zamiana zostanie
dokonana po uregulowaniu różnicy w cenie obu omawianych działek. Wniosek swój
uzasadnił.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odniosła się do wniosku Pana Remigiusza
Kwiecińskiego.
Pan Janusz Sampolski – wypowiedział się na temat zasadności uchwały. Nawiązał do
rozmowy z dyrektorem technicznym Eksploatator Sp. z o.o.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – wyraził swoją opinię na temat projektu
uchwały.
Pani Monika Rynkowska – zapytała, czy brano pod uwagę inne działki niż działkę w
Straszynie.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odpowiedziała na pytanie.
Pani Monika Ficek – poparła wniosek Pana Remigiusz Kwiecińskiego.

Radca Prawny Robert Dargiewicz – wyjaśnił, że wniosek jest niezasadny.
Pan Karol Kardasiński – zapytał o informację ze strony „Eksploatator Sp. z o.o. na temat
możliwości zagospodarowania studni na działce nr 31/5.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – wyjaśniła, że celem jest rozbudowanie
istniejącego ujęcia wody i działka 31/5 nie przylega do działki, na której usadowiona jest
studnia.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 13 osób, 2 osoby zagłosowały przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu. Rada
Gminy podjęła uchwałę nr XVII/45/2020 z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zamiany
działki nr 1763 obręb Straszyn na działkę 31/9 obręb Jagatowo (45).
14. nadania nazw ulic w miejscowości Rokitnica
Projekt uchwały przedstawiła ref. M. Bielińska – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej
i Rozwoju Gminy. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
zaopiniowała projekt pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 21 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XVII/46/2020 z dnia 14 maja 2020
roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rokitnica.
15. udzielenia przez gminę Pruszcz Gdański pomocy finansowej Powiatowi
Gdańskiemu na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu
Gdańskiego" w ramach której wykonana zostanie przebudowa dróg powiatowych nr
2216G i 2218G w zakresie budowy chodnika na długości 281 m w miejscowości
Rusocin
Projekt uchwały przedstawił P. Czajkowski - Kierownik Ref. Inwestycji i Remontów. Komisja
Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu zaopiniowała projekt pozytywnie.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt
pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 21 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XVII/47/2020 z dnia 14 maja 2020
roku w sprawie udzielenia przez gminę Pruszcz Gdański pomocy finansowej Powiatowi
Gdańskiemu na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu
Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego" w
ramach której wykonana zostanie przebudowa dróg powiatowych nr 2216G i 2218G w
zakresie budowy chodnika na długości 281 m w miejscowości Rusocin.
16. zmiany uchwały nr XV/154/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 18 grudnia 2019
r. w sprawie udzielenia przez gminę Pruszcz Gdański pomocy finansowej Powiatowi
Gdańskiemu na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu
Gdańskiego" w ramach której wykonane zostaną m.in. następujące zadania: budowa
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2237G Wiślinka – Bogatka (etap III), budowa
odwodnienia drogi powiatowej w Żukczynie (ul. Gdańska), przebudowa drogi
powiatowej Borzęcin – Juszkowo (płyty yomb), budowa chodnika w Wiślince (w
kierunku hałdy), wykonanie dokumentacji na nowy przebieg ul. Raduńskiej w

Juszkowie, budowa chodnika w Wojanowie (etap II), montaż urządzeń mających na
celu poprawę bezpieczeństwa wzdłuż dróg powiatowych
Projekt uchwały przedstawił P. Czajkowski - Kierownik Ref. Inwestycji i Remontów. Komisja
Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu zaopiniowała projekt pozytywnie.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt
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 XVII/48/2020 z dnia 14 maja 2020
roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/154/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 18
grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia przez gminę Pruszcz Gdański pomocy finansowej
Powiatowi Gdańskiemu na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu
Gdańskiego" w ramach której wykonane zostaną m.in. następujące zadania: budowa
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2237G Wiślinka – Bogatka (etap III), budowa
odwodnienia drogi powiatowej w Żukczynie (ul. Gdańska), przebudowa drogi powiatowej
Borzęcin – Juszkowo (płyty yomb), budowa chodnika w Wiślince (w kierunku hałdy),
wykonanie dokumentacji na nowy przebieg ul. Raduńskiej w Juszkowie, budowa chodnika
w Wojanowie (etap II), montaż urządzeń mających na celu poprawę bezpieczeństwa
wzdłuż dróg powiatowych.
17. programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Pruszcz Gdański na rok 2020
Projekt uchwały przedstawiła K. Kwiatek - Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej. Komisja
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt
pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Jerzy Kornacki – zwrócił uwagę na błędną podstawę prawną projektu uchwały.
Pani Katarzyna Kwiatek – podała poprawioną podstawę prawną projektu uchwały.
Pan Andrzej Chmielewski – zapytał o uwagę do projektu uchwały zgłoszoną przez
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt – OTOZ Animals.
Pani Katarzyna Kwiatek – odpowiedziała na pytanie.
Pani Monika Rynkowska – zapytała o środki finansowe przeznaczone na sterylizacje i
kastracje zwierząt w 2019 roku.
Pani Katarzyna Kwiatek – odpowiedziała na pytanie.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 21 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XVII/49/2020 z dnia 14 maja 2020
roku w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruszcz Gdański na rok 2020.
18. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawił R. Kwieciński - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pani Weronika Chmielowiec – wyraziła swoją opinię na temat współpracy z Radcą
Prawnym. Odniosła się do przedstawionego projektu uchwały. Zapytała w jakiej roli i w
jakim trybie Pan mecenas Robert Dargiewicz wydał opinię prawną na temat projektu
uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – zapytał czy Pan Remigiusz Kwieciński
zapraszał Radcę Prawnego na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Pan Remigiusz Kwieciński – poinformował, że Pan mecenas Robert Dargiewicz

uczestniczył w posiedzeniu Komisji. Poinformował o późnym przekazaniu informacji na
temat wydanej opinii prawnej.
Pan Karol Kardasiński – wypowiedział się na temat dokumentacji oraz zasadności
przedstawianej uchwały.
Pani Magdalena Migowska – zapytała czy Pan Remigiusz Kwiatkowski złożył wniosek do
Pani Wójt o uzupełnienie dokumentacji.
Pani Monika Ficek – wyraziła swoje zdanie na temat procesu składania skarg do Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji. Złożyła wniosek o możliwość powołania niezależnego Radcy
Prawnego.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – poinformował, iż w Statucie Gminy
Pruszcz Gdański zapisane jest, że obsługę prawną oraz obsługę biurową zapewnia Wójt
Gminy.
Radca Prawny Robert Dargiewicz – poinformował, że przedmiotem aktualnego punktu
porządku obrad powinna być dyskusja nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy Pruszcz Gdański. Odniósł się do wypowiedzi Radnych na temat
składanych opinii prawnych oraz współpracy Radnych z Radcą Prawnym.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – poinformowała jak chronologicznie wyglądał
proces współpracy z firmą Euro Styl S.A. Odniosła się do złożonej skargi.
Pani Monika Rynkowska – wypowiedziała się na temat współpracy z Radcą Prawnym.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – zwrócił uwagę Pani Radnej Monice
Rynkowskiej, alby odniosła się w sposób merytoryczny do omawianego projektu uchwały.
Pani Monika Rynkowska – kontynuowała wypowiedź na temat współpracy z Radcą
Prawnym. Wypowiedziała się na temat niedostarczonej dokumentacji. Złożyła wniosek o
zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy Pruszcz Gdański ze względu na braki formalno-prawne.
Radca Prawny Robert Dargiewicz – wypowiedział się na temat redagowania projektów
uchwał oraz pomocy Radnym w ich tworzeniu.
Pan Jerzy Kornacki – zwrócił uwagę na rozpatrywanie omawianej sprawy w sposób nie
merytoryczny. Poparł wniosek Pani Radnej Moniki Rynkowskiej o zdjęcie z porządku obrad
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pruszcz
Gdański.
Pani Beata Biała-Grzędzicka – złożyła wniosek o zakończenie dyskusji.
Pan Andrzej Chmielewski – zwrócił uwagę na konieczność postępowania zgodnie z
prawem. Przypomniał, że skarga została skierowana zarówno na Wójta Gminy Pruszcz
Gdański, jak i na Radę Gminy.
Pan Remigiusz Kwieciński – zapytał Radcy Prawnego, czy niepodjęcie uchwały będzie
równoznaczne z tym, że Rada Gminy uznała skargę za niezasadną.
Radca Prawny Robert Dargiewicz – odpowiedział na pytanie.
Pan Remigiusz Kwieciński – zapytał Radcy Prawnego, czy Komisja Skarg, Wniosków i
Petycji może ponownie rozpatrywać omawianą sprawę.
Radca Prawny Robert Dargiewicz – odpowiedział na pytanie.
Pan Andrzej Chmielewski – zwrócił uwagę na problem powielania głosowania w tej samej
sprawie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – zapytał Radcy Prawnego czy
nieuznanie przez Radę Gminy skargi za zasadną jest równoznaczne z zakończeniem
procesu. Zapytał o konieczność przygotowania kolejnego projektu uchwały.
Radca Prawny Robert Dargiewicz – odpowiedział na pytanie.
Pan Remigiusz Kwieciński – wyraził opinię, że Rada Gminy powinna w trakcie trwającej
Sesji przystąpić do głosowania w sprawie podjęcia uchwały.
Pani Monika Rynkowska – odniosła się do wypowiedzi Pana Remigiusza Kwiecińskiego.
Nastąpiło głosowanie dotyczące wniosku Pani Moniki Rynkowskiej o zdjęcie z porządku
obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pruszcz
Gdański. W głosowanie wzięło udział 20 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 12

osób, 7 osób zagłosowało przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada Gminy przyjęła
wniosek.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Stwierdzam, że uchwała została zdjęta
z porządku obrad dzisiejszej Sesji.
II. Odpowiedzi na ustne pytania skierowane do Wójta.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak oraz Zastępca Wójta Pan Daniel Kulkowski udzielili
odpowiedzi na pytania.
III. Wolne wnioski radnych.
Pan Janusz Sampolski – złożył wniosek o spotkanie z mieszkańcami ul. Długiej i ul. Wierzbowej w sprawie problemu z odprowadzaniem wód opadowych.
Zastępca Wójta Pan Daniel Kulkowski – odniósł się do wniosku Pana Janusza Sampolskiego.
Pan Jerzy Kornacki – złożył wniosek o przekazanie dla wszystkich Radnych protokołów z
posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, podczas których poruszana była sprawa skargi
dotyczącej budowy ul. Stylowej.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – poinformował, że protokoły zostaną przesłane do Radnych drogą mailową.
Pan Andrzej Chmielewski – złożył wniosek, aby przy gospodarowaniu terenami zielonymi,
stosować sposób korzystniejszy dla środowiska.
IV. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – W wyniku wyczerpania porządku obrad
zamykam XVII Sesję Rady Gminy Pruszcz Gdański.
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