Wypis z Wyciągu z Protokołu Elektronicznego nr XXV/2021
z XXV Sesji VIII kadencji Rady Gminy Pruszcz Gdański,
która odbyła się dnia 26 lutego 2021 r.
XXV Sesja Rady Gminy Pruszcz Gdański odbyła się w formie zdalnej. W sesji uczestniczyli:
Wójt Gminy – Magdalena Kołodziejczak, Zastępca Wójta – Daniel Kulkowski, Skarbnik Gminy
– Mirosława Lica, Sekretarz Gminy – Małgorzata Grzegorczyk oraz Radca Prawny – Robert
Dargiewicz.
I.

SPRAWY REGULAMINOWE:

1. Otwarcie Sesji.
Otwarcia XXV Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Pan Marek Kowalski o
godzinie 09:00.
2.
Stwierdzenie Quorum.
Przewodniczący obrad stwierdził quorum na podstawie obecności radnych. Ustawowy skład
Rady Gminy Pruszcz Gdański wynosi 21 radnych, w momencie rozpoczęcia Sesji obecnych
było 20 radnych.
3.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do
porządku obrad dzisiejszej sesji?
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – złożyła wniosek o zniesienie z porządku obrad
projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki.
Pan Karol Kardasiński – w imieniu Klubu Radnych złożył wniosek o zniesienie z porządku
obrad projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży, należnej w roku 2021, przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży
na terenie Gminy Pruszcz Gdański. Złożył wniosek o zniesienie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie nabycie na własność Gminy Pruszcz Gdański działki nr 229/6 obręb
Rokitnica oraz przekazanie go do ponownego rozpatrzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
Pani Monika Ficek – zapytała, czy projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki zostanie ponownie
rozpatrzony na kolejnej sesji Rady Gminy. Złożyła wniosek, aby w przypadku zniesienia
projektu uchwały z porządku obrad sesji nie rozpatrywać go ponownie na sesji kolejnej.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odpowiedziała na pytanie Radnej Moniki Ficek.
Pan Remigiusz Kwieciński – wyraził zdanie, aby nie przekazywać projektu uchwały w
sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki do rozpatrzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Pan Andrzej Chmielewski – odniósł się do wypowiedzi Pani Wójt Magdaleny Kołodziejczak
na temat zniesienia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Złożył wniosek o
zniesienie z porządku obrad punktu dot. przyjęcia protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy ze
względu na brak opublikowania nagrania z XXIV Sesji Rady Gminy.
Pani Monika Rynkowska – zapytała, czy w przypadku zniesienia z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki nie będzie on ponownie rozpatrzony na kolejnej sesji Rady
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – odpowiedział na pytanie Radnej Moniki
Rynkowskiej.

Pani Weronika Chmielowiec – odniosła się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Marka
Kowalskiego.
Pani Ewa Romik - wyraziła zdanie, aby nie przekazywać projektu uchwały w sprawie
niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki do rozpatrzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Nastąpiło głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Panią Wójt Magdalenę Kołodziejczak o
zniesienie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W wyniku
głosowania (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem wniosku głosowało 18
osób, 1 osoba wstrzymała się. Rada Gminy przyjęła wniosek.
Nastąpiło głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Pana Karola Kardasińskiego o
zniesienie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nabycie na własność Gminy Pruszcz
Gdański działki nr 229/6 obręb Rokitnica. W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział
20 radnych) za przyjęciem wniosku głosowało 10 osób, 4 osoby głosowały przeciw, 6 osób
wstrzymało się od głosu. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek został
przyjęty. Po uwadze Pana mecenasa Roberta Dargiewicza na temat liczby oddanych głosów
poinformowano, że wniosek został odrzucony.
Nastąpiło głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Klub Radnych o zniesienie z porządku
obrad projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży, należnej w roku 2021, przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży
na terenie Gminy Pruszcz Gdański. W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 20
radnych) za przyjęciem wniosku głosowało 19 osób, 1 osoba wstrzymała się. Rada Gminy
przyjęła wniosek.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po uwzględnionych zmianach. W wyniku
głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem wniosku głosowało 21
osób. Rada Gminy przyjęła porządek obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – poprosił Pana Sebastiana Jasiaka o
udzielenie informacji na temat braku opublikowania nagrania z XXIV Sesji Rady Gminy.
Pan Sebastian Jasiak – udzielił informacji.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy
brak opublikowanego nagrania z XXIV Sesji Rady Gminy stanowi przeszkodę w przyjęciu
protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
Krzysztof Paśko – złożył wniosek o przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy na kolejnej
najbliższej sesji
Nastąpiło głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy na
kolejnej sesji. W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem
wniosku głosowało 21 osób. Rada Gminy przyjęła wniosek.
II.
Informacja o nagrodzie wręczonej za wysokie osiągnięcia sportowe.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak poinformowała o osobie, która otrzymała nagrodę za
wysokie osiągnięcia sportowe.
III.
Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Pruszcz Gdański na rok
2021
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej odczytała plan
pracy komisji na rok 2021.

W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem planu pracy
głosowało 19 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada Gminy przyjęła plan pracy Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej na 2020 rok.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała plan pracy komisji na rok 2021.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem planu pracy
głosowało 18 osób, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada Gminy przyjęła plan pracy Komisji
Rewizyjnej na 2021 rok.
Przewodniczący Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu odczytał plan
pracy komisji na rok 2021.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem planu pracy
głosowało 21 osób. Rada Gminy przyjęła plan pracy Komisji Działalności Gospodarczej,
Rozwoju Gminy i Budżetu na 2021 rok.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej odczytał
plan pracy komisji na rok 2021.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem planu pracy
głosowało 20 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada Gminy przyjęła plan pracy Komisji
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej na 2021 rok.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytał plan pracy komisji na rok 2021.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem planu pracy
głosowało 20 osób. Rada Gminy przyjęła plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na
2021 rok.
IV.
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 termin rozpoczęcia budowy ulicy Stylowej.
Zapytała o termin rozpoczęcia budowy ulicy Topolowej. Zapytała o możliwość pomocy
mieszkańcom ulicy Łąkowej.
Pani Weronika Chmielowiec – zapytała o podjęcie interwencji na ulicy Naszej. Zapytała, czy
w gminnych instytucjach kultury odbywają się zajęcia. Zaproponowała zorganizowanie
spotkania w sprawie budowy świetlicy w Borkowie.
Pani Monika Ficek – zapytała o podjęcie interwencji na ulicy Bocznej. Zapytała o spotkanie z
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie możliwości przebudowy ronda.
Zapytała o możliwość wybudowania hali widowiskowej przy projektowanej szkole w Jagatowie.
Pani Monika Rynkowska – zapytała o budowę ulicy Stylowej. Zapytała o możliwość
zorganizowania spotkania w sprawie stanicy w Wiślince.
Pan Remigiusz Kwieciński – Zapytał, czy prawdą jest, że Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa nałożył na gminę Pruszcz Gdański karę za nieprawidłowe wykorzystanie bezpłatnie
przekazanej ziemi.
Pan Janusz Sampolski – zapytał, gdzie będzie zaplecze sprzętu ratowniczego w ramach
działań przeciwpowodziowych na terenie Żuław. Zapytał o korzystanie z sal gimnastycznych.
Zapytał o rozbudowę stanicy w Wiślince. Zapytał o przebieg szczepienia mieszkańców gminy
na COVID-19.
V.
Sprawy sołeckie:
1.
Zapytania i wnioski Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański,
Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Pan Wiesław Zbroiński – przedstawił przebieg spotkania
sołtysów, na którym został poruszony temat projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody
na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2.
Zapytania i wnioski sołeckie.

Pan Wiesław Zbroiński – poinformował o zakończeniu procesu scalania gruntów w Mokrym
Dworze. Zachęcił resztę sołectw do wzięła udziału w programie scalania gruntów.
Pani Agata Żemetro – zgłosiła problem ze stadem dzików w Juszkowie. Przekazała prośbę
sołtysa wsi Żuławka o przycięcie krzaków przy drodze głównej. Przedstawiła problem
wynikający z błędnie przekazanej informacji przez pracownika Urzędu Gminy odnośnie
światłowodu w Juszkowie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – nawiązał do wypowiedzi Pani sołtys Agaty
Żemetro odnośnie problemu ze stadem dzików.
Karolina Wołosowska – wypowiedziała się na temat problemu ze stadem dzików oraz
problemu ze światłowodem w Juszkowie.
Pan Remigiusz Kwieciński – przekazał prośbę mieszkańców ulic Zwrotnikowej oraz
Kontynentalnej w Starszynie o przypomnienie o obiecanej budowie kanalizacji oraz naprawie
drogi.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – w odpowiedzi na wypowiedź Radnego
Remigiusza Kwiecińskiego poinformował, że właściwe pismo trafiło już do Urzędu Gminy i
sprawa była rozpatrywana przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej.
VI.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz
Gdański dla północnej części wsi Cieplewo
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 Karol Kardasiński – wyraził obawy odnośnie wskazanej w planie minimalnej powierzchni
biologicznie czynnej oraz odnośnie zbyt ogólnych zapisów ujętych w planie. Przedstawił zalety
powstania planowanej w planie drogi.
Pan Janusz Sampolski - wyraził obawy odnośnie wskazanej w planie minimalnej powierzchni
biologicznie czynnej. W nawiązaniu do § 2 załącznika nr 3 do projektu uchwały zapytał, czy
cała infrastruktura techniczna zostanie wykonana ze środków gminnych, czy również ze
środków inwestora.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odniosła się do wypowiedzi Radnych na temat
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. Odpowiedziała na pytanie Radnego Janusza
Sampolskiego na temat ponoszenia kosztów budowy infrastruktury.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy
załączniki mogą być przegłosowane jako integralna część projektu uchwały.
Pan Karol Kardasiński – zwrócił się z zapytaniem do Pana mecenasa, czy zgłoszone uwagi
nie powinny być głosowane pojedynczo.
Pan mecenas Robert Dargiewicz – odpowiedział na pytanie Radnego Karola
Kardasińskiego, informując, że dopuszczalne jest jednoczesne głosowanie nad treścią
uchwały i rozstrzygnięć, które stanowią załączniki do uchwały.
Nie zgłoszono sprzeciwu.
Nastąpiło głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. W wyniku głosowania (w
głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, 1 osoba
zagłosowała przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu. Rada Gminy podjęła uchwałę nr
XXV/1/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla północnej części wsi
Cieplewo.
2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz
Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Jagatowo

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 – zaproponował wykreślenie pkt 3 w § 7 rozdziału 2 dotyczącego
ograniczeń odległości zabudowy od granicy działki. Wyraził wątpliwości odnośnie pkt 12 w § 7
rozdziału 2 dotyczącego ograniczeń kolorów elewacji.
Magdalena Bielińska – odniosła się do wypowiedzi Radnego Remigiusza Kwiecińskiego na
temat odległości zabudowy od granicy działki oraz ograniczeń kolorów elewacji.
Pani Małgorzata Osowska – wypowiedziała się na temat wskazania dopuszczalnej ilości
lokali w jednym budynku mieszkalnym.
Magdalena Bielińska – poinformowała, że zgodnie z prawem budowalnym budynek
jednorodzinny może mieć maksymalnie dwa lokale.
Pan Remigiusz Kwieciński – w nawiązaniu do wypowiedzi Pani Magdaleny Bielińskiej zwrócił
uwagę, że zbędny jest wpis w pkt 3 § 7. Złożył wniosek o wykreślenie pkt 3 z § 7.
Pan Janusz Sampolski – przedstawił zasadność opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej w sprawie projektu uchwały. W nawiązaniu do
wypowiedzi Radnego Remigiusza Kwiecińskiego przywołał pkt 7 § 7 dotyczący dopuszczalnej
intensywności zabudowy.
Pani Magdalena Bielińska – przedstawiła zasadność ograniczeń zabudowy
zaproponowanych w projekcie uchwały.
Pan Remigiusz Kwieciński – podtrzymał i uzasadnił złożony przez siebie wniosek o
wykreślenie pkt 3 z § 7.
Pani Weronika Chmielowiec – wyraziła brak poparcia dla wniosku złożonego przez Radnego
Remigiusza Kwiecińskiego.
Pan mecenas Robert Dargiewicz – powołując się na art. 19 ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym przedstawił możliwe skutki przyjęcia wniosku złożonego
przez Radnego Remigiusza Kwiecińskiego.
Pan Remigiusz Kwieciński – wycofał złożony przez siebie wniosek.
Pani Magdalena Bielińska – przywołała pkt 4 § 7 ust. 4 projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy
załączniki mogą być przegłosowane jako integralna część projektu uchwały.
Nie zgłoszono sprzeciwu.
Nastąpiło głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. W wyniku głosowania (w
głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem uchwały głosowało 20 osób. Rada Gminy
podjęła uchwałę nr XXV/2/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu
geodezyjnego Jagatowo.
3. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
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 Ficek – zapytała o uwzględnienie w uchwale budżetowej 3% podwyżki dla
pracowników administracji i obsługi w szkołach. Zapytała, ile pracowników szkół przystąpiło
do pracowniczych planów kapitałowych.
Pani Mirosława Lipca – odpowiedziała na pytanie Radnej Moniki Ficek na temat
pracowniczych planów kapitałowych. Zwróciła się z prośbą o doprecyzowanie pytanie
odnośnie 3% podwyżek.
Pani Monika Ficek – wycofała swoje pytanie odnośnie 3% podwyżek dla pracowników
administracji i obsługi w szkołach.
Pan Karol Kardasiński – zapytał o składanie wniosków na dofinansowanie z BGK.

Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odpowiedziała na pytanie Radnego Karola
Kardasińskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Nie widzę więcej zgłoszeń, przystąpimy do
głosowania.
Nastąpiło głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. W wyniku głosowania (w
głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem uchwały głosowało 20 osób. Rada Gminy
podjęła uchwałę nr XXV/3/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2021.
4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawiła M. Lica – Skarbnik Gminy. Komisja Działalności Gospodarczej,
Rozwoju Gminy i Budżetu zaopiniowała projekt pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Nie widzę zgłoszeń, przystąpimy do
głosowania.
Nastąpiło głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. W wyniku głosowania (w
głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem uchwały głosowało 20 osób. Rada Gminy
podjęła uchwałę nr XXV/4/2020 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański.
5.
sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność
Gminy Pruszcz Gdański na rzecz ich użytkowników wieczystych
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.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Nie widzę zgłoszeń, przystąpimy do
głosowania.
Nastąpiło głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. W wyniku głosowania (w
głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem uchwały głosowało 20 osób. Rada Gminy
podjęła uchwałę nr XXV/5/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie sprzedaży prawa
własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański na
rzecz ich użytkowników wieczystych.
6. wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej części ceny
sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 118/12 w obrębie
Cieplewo, zbywanej przez Gminę Pruszcz Gdański w trybie bezprzetargowym, innej
stopy procentowej
(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.
Pan Remigiusz Kwieciński – zapytał o kwotę, która ma zostać rozłożona na raty.
Pani Magdalena Bielińska – poinformowała, że zaraz udzieli odpowiedzi na pytanie Radnego
Remigiusza Kwiecińskiego.
Pan Remigiusz Kwieciński – zwrócił się z zapytaniem do Radnego Remigiusza
Kwiecińskiego, czy wstrzymać się z głosowaniem przed uzyskaniem odpowiedzi.
Pan Remigiusz Kwieciński – poinformował, że odpowiedź nie będzie miała wpływu na
przebieg głosowania i nie trzeba czekać.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Nie widzę zgłoszeń, przystąpimy do
głosowania.

Nastąpiło głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. W wyniku głosowania (w
głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem uchwały głosowało 21 osób. Rada Gminy
podjęła uchwałę nr XXV/6/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na
zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości
gruntowej, oznaczonej jako działka nr 118/12 w obrębie Cieplewo, zbywanej przez Gminę
Pruszcz Gdański w trybie bezprzetargowym, innej stopy procentowej.
Pani Magdalena Bielińska – udzieliła odpowiedzi na pytanie Radnego Remigiusza
Kwiecińskiego na temat kwoty rozłożonej na raty.
7. nabycia na własność Gminy Pruszcz Gdański działki nr 229/6 obręb Rokitnica
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.
Pani Monika Ficek – poinformowała, że ulica Świerkowa jest drogą publiczną, która została
wybudowana ze środków gminnych. Wskazała występujące sprzeczności z Uchwałą Nr
XXXV/108/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 października 2017 r. w sprawie
zasad nabywania nieruchomości gruntowych przeznaczonych na komunikację nie
stanowiących publicznych dróg gminnych. Zwróciła się zapytaniem do radcy prawnego o
sposób postępowania w przypadku niezgodności ze wskazaną uchwałą. Zwróciła się
zapytaniem do radcy prawnego, czy przeznaczanie publicznych środków na grunty
niepubliczne jest zgodne z prawem. Złożyła wniosek o zniesienie przedstawionego projektu
uchwały z porządku obrad sesji w celu uzupełnienia dokumentów i ponownego rozpatrzenia.
Pan Janusz Sampolski – odniósł się do wypowiedzi Radnej Moniki Ficek i przedstawił
wyjaśnienia, jakie Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
otrzymała od Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odniosła się do wypowiedzi Radnej Moniki Ficek.
Pan Paweł Czajkowski – wypowiedział się na temat porozumienia z mieszkańcami ulicy
Świerkowej, uzyskanych zgód niezbędnych do pozwolenia na budowę oraz na temat
przebiegu budowy ulicy.
Pani Monika Ficek – podtrzymała złożony przez siebie wniosek o zniesienie przedstawionego
projektu uchwały z porządku obrad sesji w celu uzupełnienia dokumentów oraz ponownego
rozpatrzenia. Swój wniosek uzasadniła.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – poinformował, że wniosek złożony przez
Radną Monikę Ficek został już odrzucony w głosowaniu w pkt 3 porządku obrad sesji i
ponowne głosowanie w tej sprawie jest niezasadne.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – przedstawiła zasadność podjęcia przedstawionego
projektu uchwały.
Pani Monika Rynkowska – odniosła się do wypowiedzi Pani Wójt Magdaleny Kołodziejczak,
powołując się na przykład budowy ulicy Stylowej oraz Kasztanowej w Borkowie. Wyraziła
poparcie dla wniosku złożonego przez Radną Monikę Ficek.
Pani Monika Ficek – zwróciła się ponownie do radcy prawnego z zapytaniem, czy
przeznaczanie publicznych środków na grunty niepubliczne jest zgodne z prawem.
Pan mecenas Robert Dargiewicz – odniósł się do wypowiedzi Pani Radnej Moniki Ficek
odnośnie niezgodności przedstawionego projektu uchwały z Uchwałą Nr XXXV/108/2017
Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zasad nabywania
nieruchomości gruntowych przeznaczonych na komunikację nie stanowiących publicznych
dróg gminnych. Poinformował, że nie ma wystarczających informacji na temat przebiegu
budowy ulicy Świerkowej, aby odpowiedzieć na pytanie Radnej Moniki Ficek odnośnie
zgodności z prawem.
Pani Weronika Chmielowiec – ponowiła pytanie do radcy prawnego, czy gmina może
wydawać pieniądze publiczne na terenie prywatnym.
Pan Karol Kardasiński – złożył wniosek o poprawę błędu w projekcie uchwały, który mówi,
że wskazana w nim droga jest drogą publiczną. Poinformował, że do przejęcia drogi niezbędny

jest wniosek złożony przez mieszkańców, który w tym przypadku nie został złożony. Wyraził
sprzeciw wobec podejmowania przedstawionego projektu uchwały.
Pan Remigiusz Kwieciński – zwrócił uwagę, że sprawa przebiegu i zasadności budowy ulicy
Świerkowej powinna zostać skierowana do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej. Wyraził poparcie
dla podjęcia przedstawionego projektu uchwały.
Pani Monika Rynkowska – zapytała, na czyj wniosek został skonstruowany przedstawiony
projekt uchwały.
Pani Monika Ficek – złożyła ponownie wniosek o zniesienia omawianego projektu uchwały z
porządku obrad i przedstawiła zasadność przyjęcia tego wniosku.
Pan mecenas Robert Dargiewicz – poinformował, że przedstawiony projekt uchwały jest
zgodny z prawem. Poinformował, że do wskazanej w projekcie uchwały drogi nie ma
zastosowania uchwała w sprawie przejmowania dróg wewnętrznych. W nawiązaniu do
wniosku złożonego przez Radnego Karola Kardasińskiego przedstawił brak jego zasadności.
Pan Janusz Sampolski – przedstawił stanowisko Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej. Zwrócił uwagę, że temat budowy ulicy Świerkowej pojawił się przed
przyjęciem regulaminu przejmowania dróg. Wyraził poparcie dla podjęcia przedstawionego
projektu uchwały zaznaczając, że w przyszłości drogi powinny być budowane po ich przejęciu
przez gminę.
Pani Monika Rynkowska – zapytała ponownie, na czyj wniosek został skonstruowany
przedstawiony projekt uchwały. Zapytała, czy mieszkańcy ulicy Świerkowej uzyskali
służebność drogową gwarantującą dostęp do tej drogi od właścicieli odcinka prywatnego.
Zwróciła uwagę, że podejmowanie uchwał skutkuje decyzjami o finansach. Przedstawiła
stanowisko, aby wstrzymać się z podejmowaniem przedstawionego projektu uchwały.
Pani Monika Ficek – odniosła się do wypowiedzi Radnego Janusza Sampolskiego informując,
że ulica Świerkowa została wybudowana do przyjęciu regulaminu przejmowania dróg.
Pan Karol Kardasiński – odniósł się do wypowiedzi Pana mecenasa wskazując, że do
wskazanej w projekcie uchwały drogi powinna mieć zastosowanie uchwała nr XXXV/108/2017
w sprawie zasad nabywania nieruchomości gruntowych przeznaczonych na komunikację nie
stanowiących publicznych dróg gminnych.
Pan Janusz Sampolski – odniósł się do wypowiedzi Radnej Moniki Ficek wskazując, że z
informacji uzyskanych od Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów wynika, że procedura
projektowa została rozpoczęcia przed przyjęciem regulaminu przejmowania dróg.
Zaproponował uzyskanie zgody pisemnej od właścicieli pasa drogowego na nieodpłatne
przekazanie.
Pan mecenas Robert Dargiewicz – poinformował ponownie, że do wskazanej w projekcie
uchwały drogi nie ma zastosowania uchwała w sprawie przejmowania dróg wewnętrznych.
Uzasadnił swoje stanowisko.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odpowiedziała na pytanie Radnej Moniki Rynkowskiej
informując, że wnioskodawcą uchwały jest Wójt Gminy. Przedstawiła zasadność podjęcia
przedstawionego projektu uchwały.
Nastąpiło głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. W wyniku głosowania (w
głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, 3 osoby
zagłosowały przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada Gminy podjęła uchwałę nr
XXV/7/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie nabycia na własność Gminy Pruszcz
Gdański działki nr 229/6 obręb Rokitnica.
8.
wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1696/11 obręb Straszyn stanowiącej
własność Gminy Pruszcz Gdański
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.
Nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. W wyniku głosowania (w
głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem uchwały głosowało 20 osób. Rada Gminy
podjęła uchwałę nr XXV/8/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż działki nr 1696/11 obręb Straszyn stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański.
9.
wyrażenia zgody na oddanie w odpłatne użytkowanie gruntów stanowiących
własność Gminy Pruszcz Gdański
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.
Nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. W wyniku głosowania (w
głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem uchwały głosowało 20 osób. Rada Gminy
podjęła uchwałę nr XXV/9/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w odpłatne użytkowanie gruntów stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański.
10. nadania nazwy ulicy w miejscowości Borkowo
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.
Nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. W wyniku głosowania (w
głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem uchwały głosowało 21 osób. Rada Gminy
podjęła uchwałę nr XXV/10/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w
miejscowości Borkowo.
11.
zmiany uchwały nr XXIV/117/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Gdańskiemu
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.
Nastąpiło głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. W wyniku głosowania (w
głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem uchwały głosowało 21 osób. Rada Gminy
podjęła uchwałę nr XXV/11/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr
XXIV/117/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu.
12. zmiany uchwały nr XIX/71/2020 zmienionej uchwałą nr XXIV/116/2020 w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Pomorskiego
Projekt uchwały przedstawił P. Czajkowski – Kierownik Ref. Inwestycji i Remontów. Komisja
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. W wyniku głosowania (w
głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem uchwały głosowało 21 osób. Rada Gminy
podjęła uchwałę nr XXV/12/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr

XIX/71/2020 zmienionej uchwałą nr XXIV/116/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
dla Województwa Pomorskiego.
13. zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
na terenie gminy Pruszcz Gdański za rok 2021
Projekt uchwały przedstawiła E. Kraska-Pyśko – Kierownik Ref. Spraw Obywatelskich.
Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu zaopiniowała projekt
pozytywnie. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej zaopiniowała
projekt pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. W wyniku głosowania (w
głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem uchwały głosowało 21 osób. Rada Gminy
podjęła uchwałę nr XXV/13/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zwolnienia i zwrotu
opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Pruszcz
Gdański za rok 2021.
14. petycji dotyczącej wezwania Rady Gminy Pruszcz Gdański do pilnego przyjęcia
uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz
międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców
gminy Pruszcz Gdański z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych
oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze
strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań
gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia
niepożądanych odczynów poszczepiennych
Projekt uchwały przedstawił R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. W wyniku głosowania (w
głosowaniu wzięło udział 18 radnych) za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, 1 osoba
zagłosowała przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada Gminy podjęła uchwałę nr
XXV/14/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie petycji dotyczącej wezwania Rady Gminy
Pruszcz Gdański do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne
jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające
społecznie mieszkańców gminy Pruszcz Gdański z powodów rasowych, religijnych,
medycznych czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał
pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku
jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe
wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
15. przekazania wniosku
Projekt uchwały przedstawił R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. W wyniku głosowania (w
głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem uchwały głosowało 20 osób. Rada Gminy
podjęła uchwałę nr XXV/15/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie przekazania wniosku.

VII.
Odpowiedzi na ustne pytania skierowane do Wójta.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odpowiedziała na pytanie Radnej Weroniki
Chmielowiec na temat prowadzenia zajęć w gminnych instytucjach kultury oraz odniosła się
do propozycji zorganizowania spotkania w sprawie budowy świetlicy w Borkowie.
Odpowiedziała na pytania Radnej Moniki Ficek na temat możliwości przebudowy ronda oraz
na temat możliwości wybudowania hali widowiskowej. Odpowiedziała na pytanie Radnego
Janusza Sampolskiego na temat rozbudowy stanicy w Wiślince. Odpowiedziała na pytanie
Radnego Remigiusza Kwiecińskiego na temat kary pieniężnej. Odpowiedziała na pytania
Radnego Janusza Sampolskiego na temat zaplecza sprzętu ratowniczego oraz na temat
przebiegu szczepień. Odniosła się do wypowiedzi Pani Sołtys Agaty Żemetro na temat
problemu ze stadem dzików oraz problemu ze światłowodem w Juszkowie.
Zastępca Wójta Pan Daniel Kulkowski – odpowiedział na pytania Radnej Beaty BiałejGrzędzickiej na temat budowy ulicy Stylowej oraz ulicy Topolowej, a także na pytanie
dotyczące pomocy mieszkańcom ulicy Łąkowej. Odpowiedział na pytania dotyczące
interwencji na ulicach Łąkowej, Bocznej i Naszej. Odpowiedział na pytanie Radnego
Remigiusza Kwiecińskiego na temat ulic Kontynentalnej, Zwrotnikowej i Wschodniej w
Straszynie. Odpowiedział na pytanie Pani Sołtys Agaty Żemetro na temat przyjęcia krzaków
przy drodze w Żuławce. Odniósł się do wypowiedzi Radnej Weroniki Chmielowiec na temat
znakowania poziomego jezdni oraz progów zwalniających. Odpowiedział na pytanie Radnego
Remigiusza Kwiecińskiego na temat naprawy i wymiany płyt na ulicy Zachodniej w Straszynie.
VIII. Wolne wnioski radnych.
Nie zgłoszono.
IX.
Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – W wyniku wyczerpania porządku obrad
stwierdzam, że XXV Sesja Rady Gminy Pruszcz Gdański VIII Kadencji została zakończona.
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