Wyciąg z Protokołu Elektronicznego nr XXI/2020
z XXI Sesji VIII kadencji Rady Gminy Pruszcz Gdański,
która odbyła się dnia 25 września 2020 r.
XXI 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, Skarbnik Gminy – Mirosława Lica oraz Radca Prawny – Robert
Dargiewicz.
I.

SPRAWY REGULAMINOWE:

1. Otwarcie Sesji.
Otwarcia XXI Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Marek Kowalski o godzinie
09:00.
2. Stwierdzenie Quorum.
Przewodniczący obrad sprawdził listę obecności radnych stwierdzając quorum; 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 ma uwagi do porządku
obrad dzisiejszej sesji?
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – zgłosił wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie osobowych
doraźnej Komisji Statutowej.
Nastąpiło głosowanie dotyczące wniosku Pana Marka Kowalskiego o wniesienie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie osobowym doraźnej
Komisji Statutowej. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało
19 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada Gminy przyjęła wniosek.
4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Czy ktoś z Państwa ma uwagi do protokołu
z XX sesji Rady Gminy?
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Stwierdzam, że protokół z XX Sesji Rady
Gminy został przyjęty bez uwag.
II.
Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym – składanie ustnych
pytań kierowanych do Wójta.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak oraz Pan Zastępca Wójta Daniel Kulkowski przedstawili
sprawozdanie o pracach w okresie międzysesyjnym od 23 lipca 2020 r.
Pani Weronika Chmielowiec – zapytała, kiedy ul. Stylowa będzie przejezdna. Zapytała, kiedy
rozpocznie się budowa ul. Topolowej. Odwołała się do wypowiedzi Pani Wójt Magdaleny
Kołodziejczak na temat spotkania wiejskiego w Borkowie.
Pani Beata Biała-Grzędzicka – odniosła się do wypowiedzi Pani Radnej Weroniki
Chmielowiec na temat spotkania wiejskiego w Borkowie.
Pani Monika Ficek – złożyła wniosek, aby planowane spotkanie dot. koncepcji budowy szkoły
w Jagatowie odbyło się w godzinach popołudniowych.
Pani Monika Rynkowska – zapytała o termin realizacji oświetlenia dalszego ciągu ul.
Sadowej. Zapytała o organizację ruchu drogowego i próg zwalniający na ul. Sadowej. Zapytała
o budowę świetlicy wiejskiej.

Pan Janusz Sampolski – odniósł się do wypowiedzi Pani Wójt Magdaleny Kołodziejczak na
temat samorządowego funduszu pomocowego. Wyraził opinię, że informacje o uzyskanych
funduszach pomocowych powinny zostać przekazane Radnym wcześniej. Wypowiedział się
na temat organizacji zebrań wiejskich oraz uczestnictwa w nich Pani Wójt. Zapytał o postępy
pracy Komisji Statutowej. Zapytał o dowozy dzieci do szkoły w Wiślince. Zapytał o statystyki
dot. zarażeń Koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Gminy Pruszcz Gdański.
Pan Karol Kardasiński – zapytał o powód skrócenia godzin funkcjonowania zlewni w Bystrej.
Zapytał o wnioski złożone w ramach funduszu inwestycji lokalnych. Odniósł się do wypowiedzi
Pani Wójt Magdaleny Kołodziejczak na temat zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Cieplewie.
Pan Andrzej Chmielewski – podziękował pracownikom Urzędu Gminy Pruszcz Gdański,
którzy pomogli Stowarzyszeniu Dolina Raduni w merytoryce i napisaniu wniosku do Lokalnej
Grupy Działania „Trzy Krajobrazy”. Zapytał o garaże znajdujące się obok odnawianego placu
zabaw przy ul. Na Skarpie w Straszynie.
Pan Remigiusz Kwieciński – zapytał o spotkanie w sprawie parku 700-lecia w Starszynie.
Zapytał o etapy budowy ul. Ogrodowej w Juszkowie. Zapytał o działania prewencyjne policji
na drogach osiedlowych.
Pani Beata Biała-Grzędzicka – zapytała o autobus nr 175, który miał kursować w Borkowie.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak oraz Pan Zastępca Wójta Daniel Kulkowski odpowiedzieli
na część zadanych pytań.
Pani Monika Ficek – odniosła się do wypowiedzi Pani Wójt Magdaleny Kołodziejczak na temat
dostępności wody oraz utrudnień ruchu drogowego Łęgowie i Cieplewie. Wypowiedziała się
na temat projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Cieplewie
oraz złożonych do niego wniosków.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odniosła się do wypowiedzi Pani Radnej Moniki Ficek.
III. Sprawy sołeckie:
1. Zapytania i wnioski Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański
Pan Wiesław Zbroiński – zapytał o realizację ul. Słonecznej w Cieplewie. Zapytał o oświetlenie ul. Jesionowej w Lędowie. Podziękował za wykonanie asfaltu w Mokrym Dworze. Zapytał
o oświetlenie oraz ścieżkę rowerową w Mokrym Dworze.
Pan Zastępca Wójta Daniel Kulkowski – odpowiedział na pytania Przewodniczącego Stowarzyszenia Sołtysów.
IV. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1. zmiany 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 Ficek – zapytała o powody ściągania dużych inwestycji z budżetu, w tym o
rozbudowę Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgowie.
Pan Karol Kardasiński – poinformował o wynikach głosowania w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały podczas posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju
Gminy i Budżetu. Zapytał o plany dot. szkoły w Wojanowie. Zapytał o możliwość budowy
szkoły w Jagatowie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odpowiedziała na pytania.
Pani Monika Ficek – zapytała o dokumentację dot. rozbudowy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Łęgowie. Odniosła się do wypowiedzi Pani Wójt Magdaleny Kołodziejczak.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odniosła się do wypowiedzi Radnej Moniki Ficek.
Pan Karol Kardasiński – zapytał o zapisy w budżecie, które mogłyby potwierdzić
negatywne skutki wywołane pandemią koronawirusa. Zapytał o wolne środki oraz o plany
związane z zaciągnięciem kredytem.

Pani Mirosława Lica – odpowiedziała na pytanie.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 13 osób, 6 osób wstrzymało się od głosu. Rada Gminy podjęła uchwałę nr
XXI/78/2020 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetowej na rok 2020.
2. 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.
Nie zgłoszono.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 14 osób, 5 osób wstrzymało się od głosu. Rada Gminy podjęła uchwałę nr
XXI/79/2020 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pruszcz Gdański.
3. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce EKSPLOATATOR
Sp. z o.o. z siedzibą w Rotmance i objęcie nowych udziałów przez Gminę 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.
Pan Karol Kardasiński – poinformował o wynikach głosowania w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały podczas posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju
Gminy i Budżetu. Zapytał o zasadność oddawania prawa własności do wymienionych
nieruchomości. Złożył wniosek o wykreślenie z treści uchwały punktu 1 dot. wkładu
niepieniężnego.
Pan Remigiusz Kwieciński – wyraził poparcie dla stanowiska Karola Kardasińskiego.
Wyraził opinię na temat pracy Spółki Eksploatator.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odniosła się do wypowiedzi Radnego Remigiusza
Kwiecińskiego.
Pan Remigiusz Kwieciński – podziękował Pani Wójt za odpowiedź.
Pani Monika Rynkowska – zapytała o infrastrukturę techniczną działek. Wyraziła opinię,
że w sesjach Rady Gminy, na których są rozpatrywane projekty uchwał dot. Spółki
Eksploatator powinien brać udział przedstawiciel Spółki lub Rady Nadzorczej.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odpowiedziała na pytanie i odniosła się do
wypowiedzi Radnej Moniki Rynkowskiej.
Pan Karol Kardasiński – zwrócił uwagę na konieczność odprowadzenia podatku od
kwoty przekazanej Spółce Eksploatator jako wkład niepieniężny, co będzie miało wpływ
na cenę wody. Złożył wniosek formalny o rozpatrzenie projektu uchwały bez punktu 1.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odniosła się do wypowiedzi Pana Radnego
Karola Kardasińskiego, wyjaśniając, że przekazanie wkładu niepieniężnego nie będzie
miało wpływu na cenę wody.
Pani mecenas Robert Dargiewicz – poprosił Radnego Karola Kardasińskiego o
sprecyzowanie treści poprawek do uchwały. Przedstawił zasadność uregulowania stanu
prawnego poprzez przekazanie własności gruntów.
Pan Janusz Sampolski – przedstawił stanowisko Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej w sprawie przekazania wkładu niepieniężnego
Spółce Eksploatator. Zapytał, czy Spółka może sprzedać bez wiedzy Urzędu Gminy daną
nieruchomość.
Pani mecenas Robert Dargiewicz – odpowiedział na pytanie Radnego Janusza
Sampolskiego.
Pani Monika Rynkowska – złożyła wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad
rozpatrywanego projektu uchwały.

Pan Karol Kardasiński – wycofał złożony przez siebie wniosek o wprowadzenie zmian
do treści uchwały.
Pan Remigiusz Kwieciński – zapytał, czy członkiem Rady Nadzorczej jest jeden z
Radnych Gminy Pruszcz Gdański.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odpowiedziała na pytanie i uargumentowała
zasadność podjęcia uchwały.
Pan Remigiusz Kwieciński – wyraził poparcie dla podjęcia rozpatrywanej uchwały.
Pani mecenas Robert Dargiewicz – Powołując się na Art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym przedstawił uprawnienia radnych, do których
zalicza się kontrolę w gminnych spółkach.
Pan Karol Kardasiński – przedstawił odpowiedź Spółki Eksploatator na jedno z pytań, w
której mowa o Art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Wypowiedział się na temat braku dostępu do dokumentacji Spółki Eksploatator.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – poprosiła Radnych o przygotowanie zakresu
problemów i pytań dot. Spółki Eksploatator w celu zorganizowania spotkania z Panem
Prezesem Spółki.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – poinformował, że nastąpi głosowanie
dot. wniosku formalnego Radnej Moniki Rynkowskiej w sprawie zdjęcia rozpatrywanego
projektu uchwały z porządku obrad.
Pani mecenas Robert Dargiewicz – poinformował, że na tym etapie nie można zdjąć
danego punktu z porządku obrad, ponieważ punkt ten jest już w trakcie realizacji.
Pani Weronika Chmielowiec – zwróciła uwagę, że miały już miejsce takie sytuacje i
zdjęcie danego punktu z porządku obrad możliwe było w każdym momencie.
Pani mecenas Robert Dargiewicz – powtórzył swoje stanowisko.
Pan Szymon Benedyk – poparł stanowisko Radnej Weroniki Chmielowiec.
Pani mecenas Robert Dargiewicz – poinformował, że według poprawnej procedury,
należy podjąć uchwałę w sprawie ponownego przekazania projektu uchwały do Komisji
Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu.
Pani Monika Rynkowska – wycofała swój wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad
rozpatrywanego projektu uchwały. Złożyła wniosek formalny o przekazanie
rozpatrywanego projektu uchwały ponownie do Komisji Działalności Gospodarczej,
Rozwoju Gminy i Budżetu.
Pani mecenas Robert Dargiewicz – poinformował, że z formalnego punktu widzenia jest
to najlepsze rozwiązanie.
Pani Ewa Romik – zwróciła uwagę, że w posiedzeniu Komisji Działalności Gospodarczej,
Rozwoju Gminy i Budżetu, na którym ponownie będzie rozpatrywany dany projekt uchwały,
mogą uczestniczyć inni radni, niebędący członkami Komisji.
Pani Ewa Romik – zaproponowała przejście do głosowania nad złożonym wnioskiem.
Pan Janusz Sampolski – wyraził poparcie dla wniosku złożonego przez Radną Monikę
Rynkowską.
Nastąpiło głosowanie dot. wniosku złożonego przez Radną Monikę Rynkowską w sprawie
przekazania projektu uchwały do Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i
Budżetu. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych, za przyjęciem wniosku zagłosowało 12
osób, 5 osób zagłosowało przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Wniosek został
przyjęty większością głosów.
4. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Projekt uchwały przedstawiła J. Kiedyk – Kierownik Ref. Oświaty i Spraw Społecznych.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej zaopiniowała projekt
jednogłośnie pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Andrzej Chmielewski – zaproponował uchwalenie tekstu jednolitego ze względu na
wcześniejsze zmiany wprowadzane do Programu.

W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 20 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXI/80/2020 z dnia 25 września 2020
roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
5. określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Pruszcz
Gdański za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne dla
uczniów
Projekt uchwały przedstawiła J. Kiedyk – Kierownik Ref. Oświaty i Spraw Społecznych.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej zaopiniowała projekt
pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Andrzej Chmielewski – zgłosił uwagę edytorską do tytułu uchwały.
Pan Jerzy Kornacki – zapytał czy w ramach Gminnego Programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
stypendium Wójta Gminy Pruszcz Gdański mogą otrzymać tylko uczniowie szkół
ponadpodstawowych, którzy uczą się na terenie Gminy Pruszcz Gdański.
Pani Justyna Kiedyk – odpowiedziała na pytanie.
Pan Andrzej Chmielewski – przywołał przykład szkoły w Kowalach.
Pani Justyna Kiedyk – odniosła się do wypowiedzi Radnego Andrzeja Chmielewskiego.
Pan Jerzy Kornacki – zapytał, czy stypendia wręczane są ze względu na umiejscowienie
szkoły, czy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.
Pani Justyna Kiedyk – odpowiedziała, że stypendia są zależne od umiejscowienia szkoły.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 21 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXI/81/2020 z dnia 25 września 2020
roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Wójta Gminy
Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne dla
uczniów.
6. zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych
Projekt uchwały przedstawiła J. Kiedyk – Kierownik Ref. Oświaty i Spraw Społecznych.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej zaopiniowała projekt
pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pani Monika Rynkowska – zapytała, czy podjęcie rozpatrywanej uchwały niesie za sobą
skutki finansowe.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odpowiedziała na pytanie.
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
XXI/82/2020 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.
7. wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Skarbu Państwa (Przejazdowo)
Projekt uchwały przedstawiła A. Ulenberg-Kowalczyk – Zastępca Kierownika 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 Rynkowska – zapytała, czy drogi dojazdowe są do nieruchomości o
charakterze rolnym czy do terenów zabudowanych.
Pani Anna Ulenberg-Kowalczyk – odpowiedziała na pytanie.

Pan Janusz Sampolski – przedstawił pozytywne skutki nabycia danych nieruchomości
gruntowych i wyraził poparcie dla przyjęcia projektu uchwały.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 21 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXI/83/2020 z dnia 25 września 2020
roku w sprawie wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Skarbu Państwa.
8. wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Skarbu Państwa (Dziewięć Włók)
Projekt uchwały przedstawiła A. Ulenberg-Kowalczyk – Zastępca Kierownika 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 20 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 20 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXI/84/2020 z dnia 25 września 2020
roku w sprawie wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Skarbu Państwa.
9. nabycia na własność Gminy Pruszcz Gdański działki nr 31/57 obręb Borkowo
Projekt uchwały przedstawiła A. Ulenberg-Kowalczyk – Zastępca Kierownika Ref.
Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt pozytywnie, jednocześnie zgłaszając
poprawkę do treści uchwały polegającą na zamianie użytego w uzasadnieniu określenia
„urządzenie atrakcyjnego terenu” na „powstanie terenu”.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pani Weronika Chmielowiec – zwróciła się do Pani Wójt, aby w przypadku zaistnienia
takiej możliwości, podjąć działania w związku z dokupieniem sąsiedniej działki nr 31/41.
Przedstawiła pomysł zagospodarowania omawianego terenu poprzez wybudowanie
ścieżki „gładkiej” wokół tego terenu.
Pani Magdalena Migowska – zapytała o funkcję, jaką ma pełnić teren po jego nabyciu.
Pan Remigiusz Kwieciński – zapytał o wycenę działki ujętej w projekcie uchwały. Zapytał,
czy gmina wydając warunki zabudowy nie powinna zobowiązać inwestora do urządzenia
działki na własny koszt. Zapytał, czy omawiana działka nie powinna zostać nieodpłatnie
przekazana przez właściciela.
Pan Janusz Sampolski – odniósł się do wypowiedzi Radnego Remigiusz Kwiecińskiego.
Wyraził poparcie dla nabycia omawianej działki, zaznaczając, że przejęcie powinno się
odbyć w formie nieodpłatnej.
Pani Monika Rynkowska – zapytała o planowaną funkcję zbiornika wodnego. Wyraziła
poparcie dla stanowiska Radnej Weroniki Chmielowiec dot. dokupienia działek
sąsiadujących.
Pani Beata Biała-Grzędzicka – wyraziła poparcie dla podjęcia uchwały. Odniosła się do
wniosku złożonego przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej. Uargumentowała zasadność podjęcia uchwały.
Pan Remigiusz Kwieciński – zwrócił uwagę, że nie otrzymał odpowiedzi na pytanie.
Pan Andrzej Chmielewski – zapytał o wylewanie się wody ze zbiornika retencyjnego.
Pani Monika Rynkowska – poprosiła Panią Wójt o udzielenie odpowiedzi na zadane
pytania oraz Radną Beatę Białą-Grzędzicką o sprecyzowanie jakie urządzenia zostały
zainstalowane na działkach.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odpowiedziała na pytania i odniosła się do
wypowiedzi Radnych. Uzasadniła zasadność podjęcia uchwały.
Pani Weronika Chmielowiec – odniosła się do wypowiedzi Pani Wójt w kontekście

wylewania wody przez zbiornik retencyjny i związanych z tym potencjalnych problemów
w przyszłości.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – wypowiedziała się na temat wylewania wody
przez zbiornik retencyjny.
Pani Krystyna Białek – wyraziła poparcie dla podjęcie uchwały i uargumentowała swoje
stanowisko.
Pan Remigiusz Kwieciński – wyraził poparcie dla podjęcia uchwały. Poddał pod
wątpliwość zasadność złożonego wniosku przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej.
Pani Weronika Chmielowiec – wyraził poparcie dla złożonego wniosku przez Komisję
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Swoje stanowisko
uargumentował.
Pan Janusz Sampolski – zwrócił uwagę, że wniosek nie został złożony przez Radnego,
a przez całą Komisję i został przez nią przyjęty jednogłośnie.
Pan Jan Pawul – zapytał, czy jest potwierdzony plan podziału nieruchomości i jaka jest
przewidywana zabudowa.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odpowiedziała na pytanie.
Pani Beata Biała-Grzędzicka – podziękowała Pani Wójt Magdalenie Kołodziejczak za
włożony wkład pracy.
Nastąpiło głosowanie dot. wniosku Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej w sprawie zmiany treści uzasadnienia uchwały, polegającej na zastąpieniu
wyrażenia „urządzenie atrakcyjnego terenu” na „powstanie terenu”. W głosowaniu wzięło
udział 21 radnych, 19 osób zagłosowało za, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Wniosek
został przyjęty.
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
XXI/85/2020 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie nabycia na własność Gminy Pruszcz
Gdański działki nr 31/57 obręb Borkowo.
10. nabycia na własność Gminy Pruszcz Gdański działki nr 10/6 obręb Przejazdowo
Projekt uchwały przedstawiła A. Ulenberg-Kowalczyk – Zastępca Kierownika Ref.
Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Janusz Sampolski – zapytał radcy prawnego o zapis zawarty w §1 treści projektu
uchwały.
Pani mecenas Robert Dargiewicz – odpowiedział na pytanie.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 20 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXI/86/2020 z dnia 25 września 2020
roku w sprawie nabycia na własność Gminy Pruszcz Gdański działki nr 10/6 obręb
Przejazdowo.
11. sprzedaży działek w miejscowości Rotmanka stanowiących własność Gminy
Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawiła A. Ulenberg-Kowalczyk – Zastępca Kierownika Ref.
Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt pozytywnie. Komisja złożyła wniosek o
wyłącznie z uchwały działek nr 1456, 1457 oraz 1458. Komisja złożyła wniosek o sprzedaż
działek w odstępach czasowych. Komisja złożyła wniosek, aby w przyszłości uchwały w
sprawie sprzedaży dotyczyły tylko jednej działki.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – poprosiła, aby planowane zmiany do projektów

uchwał omawiać podczas posiedzeń Komisji, aby móc wcześniej się z nimi zapoznać i je
przedyskutować. Odniosło się do wniosków złożonych przez Komisję Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
Pani Monika Rynkowska – zapytała o wycenę gruntów uwzględnionych w projekcie
uchwały.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odpowiedziała na pytanie.
Pani Krystyna Białek – uargumentowała zasadność wniosków złożonych przez Komisję
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
Pan Janusz Sampolski – przedstawił proces, podczas którego Komisja Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej wypracowała złożone wnioski. Poprosił
członków Komisji o zabranie głosu.
Pani Małgorzata Osowska – zwróciła uwagę na przyjętą wcześniej zasadę, że uchwały
w sprawie sprzedaży dotyczą jednej działki.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – zwróciła uwagę na sposób zabudowania
niektórych obszarów Gminy Pruszcz Gdański. Zwróciła się ponownie z prośbą o
wcześniejsze zgłaszanie tego typu uwag do projektów treści uchwał.
Pani Krystyna Białek – odniosła się do wypowiedzi Pani Wójt na temat wcześniejszego
zgłaszania uwag do treści projektów uchwał.
Pan Jerzy Kornacki – przedstawił intencje Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej przy składaniu wniosków.
Pani Monika Rynkowska – zwróciła uwagę, że pod zabudowę jednorodzinną wlicza się
również zabudowa szeregowa oraz zabudowa grupowa, która umożliwia wybudowanie
osiedla. Poparła wniosek Komisji dot. przygotowywania uchwał w sprawie sprzedaży
pojedynczych działek.
Pan Remigiusz Kwieciński – wyraził poparcie dla wniosków złożonych przez Komisję
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
Nastąpiło głosowanie dot. wniosku Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej w sprawie wyłączenia z uchwały działek nr 1456, 1457 oraz 1458. W
głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 16 osób zagłosowało za, 3 osoby wstrzymały się od
głosu, 1 osoba zagłosowała przeciw. Wniosek został przyjęty.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 18 osób, 1 osoba zagłosowała przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada
Gminy podjęła uchwałę nr XXI/87/2020 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie sprzedaży
działek w miejscowości Rotmanka stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański.
12. nabycia działki nr 115/2 oraz udziału 1/20 części działki nr 115/1 obręb Dziewięć Włók
na własność Gminy Pruszcz Gdański
Projekt uchwały przedstawiła A. Ulenberg-Kowalczyk – Zastępca Kierownika 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 20 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 20 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXI/88/2020 z dnia 25 września 2020
roku w sprawie nabycia działki nr 115/2 oraz udziału 1/20 części działki nr 115/1 obręb
Dziewięć Włók na własność Gminy Pruszcz Gdański.
13. sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Cieplewie,
stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański na rzecz użytkowników wieczystych
Projekt uchwały przedstawiła A. Ulenberg-Kowalczyk – Zastępca Kierownika 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 20 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 20 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXI/89/2020 z dnia 25 września 2020
roku w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w
Cieplewie, stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański na rzecz użytkowników
wieczystych.
14. nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokitnica
Projekt uchwały przedstawiła A. Ulenberg-Kowalczyk – Zastępca Kierownika Ref.
Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt pozytywnie. Komisja złożyła wniosek o
wyłączenie z uchwały działki nr 309/6. Pan Radny Marek Kowalski uzasadnił złożony
przez Komisję wniosek.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pan Jerzy Kornacki – zwrócił uwagę, że wyłączenie z uchwały działki nr 309/6 nie
spowoduje żadnych zmian dla mieszkańców.
Nastąpiło głosowanie dot. wniosku Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej w sprawie wyłączenia z uchwały działki nr 309/6. W głosowaniu wzięło udział
20 radnych, 20 osób zagłosowało za. Wniosek został przyjęty.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 20 osób. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXI/90/2020 z dnia 25 września 2020
roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokitnica.
15. 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 Monika Ficek – zwróciła uwagę na niedotrzymywanie terminów odpowiadania na
wnioski. Złożyła wniosek, aby Urząd Gminy niezwłocznie rozpoczął działania w celu
ustanowienia zasad administracyjnych.
W wyniku głosowania (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem uchwały
głosowało 15 osób, 1 osoba zagłosowała przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Rada
Gminy podjęła uchwałę nr XXI/91/2020 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pruszcz Gdański.
16. przekazania wniosku (Bystra Wieś)
Projekt uchwały przedstawił R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
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 wstrzymała się od głosu. Rada Gminy podjęła uchwałę nr
XXI/92/2020 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie przekazania wniosku.
17. przekazania wniosku (Straszyn)
Projekt uchwały przedstawił R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
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 wstrzymała się od głosu. Rada Gminy podjęła uchwałę nr
XXI/93/2020 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie przekazania wniosku.
18. wprowadzenia zmiany w składzie osobowym doraźnej Komisji Statutowej
Projekt uchwały przedstawił Marek Kowalski – Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz
Gdański.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – poprosił o zabranie głosu Radną
Monikę Rynkowską i przedstawienie dotychczasowych osiągnięć Komisji Statutowej.
Pani Monika Rynkowska – przedstawiła powody złożenia rezygnacji z pozycji
Przewodniczącej Komisji Statutowej. Podziękowała pozostałym członkom Komisji oraz
Panu mecenasowi Robertowi Dargiewiczowi za dotychczasową współpracę. Przedstawiła
przebieg pracy Komisji.
Pan Remigiusz Kwieciński – zaproponował Radnej Monice Rynkowskiej, aby
rezygnując z pozycji Przewodniczącej Komisji, nie rezygnowała z członkostwa. Wyraził
uznanie dla pracy i wiedzy Radnej.
Pan Karol Kardasiński – poparł stanowisko Radnego Remigiusza Kwiecińskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – odniósł się do wypowiedzi Radnego
Karola Kardasińskiego. Wyjaśnił, że Radna Monika Rynkowska została powołana
uchwałą Rady Gminy do członkostwa w składzie doraźnej Komisji Statutowej i w
przypadku złożenia rezygnacji, musi został z niej odwołana również poprzez podjęcie
uchwały.
Pani Monika Rynkowska – zapytała Pana mecenasa Roberta Dargiewicz, czy złożony
przez nią wniosek o rezygnację z członkostwa i z funkcji Przewodniczącej Komisji
Statutowej może zostać na tym etapie wycofany.
Pani Sekretarz Małgorzata Grzegorczyk – wyjaśniła zasadność przygotowania
omawianego projektu uchwały.
Pan Jan Pawul – zapytał o dostęp do protokołów z posiedzeń Komisji Statutowej.
Pani Monika Rynkowska – poinformowała, że protokoły sporządzane są w wersji
elektronicznej.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – zwrócił uwagę, że protokoły z
posiedzeń Komisji powinny znajdować się w Kancelarii Rady Gminy.
Pani Monika Rynkowska – zadeklarowała dostarczenie protokołów z posiedzeń do
Kancelarii Rady Gminy.
Pani Monika Ficek – złożyła wniosek o zdjęcie z porządku obrad omawianego projektu
uchwały i przekierowanie jej do Komisji Statutowej.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – poinformował, że wniosek złożyła
Radna Monika Rynkowska i może go wycofać, lub podtrzymać.
Pani Monika Rynkowska – zapytała ponownie Pana mecenasa Roberta Dargiewicz, czy
złożony przez nią wniosek o rezygnację z członkostwa i z funkcji Przewodniczącej Komisji
Statutowej może zostać na tym etapie wycofany.
Pan mecenas Robert Dargiewicz – poinformował, że możliwe jest ustne wycofanie
wniosku.
Pani Monika Rynkowska – wycofała swój wniosek z dnia 24 września 2020 r. w sprawie
rezygnacji z członkostwa w doraźnej Komisji Statutowej oraz pełnienia funkcji
Przewodniczącej.
Pani Karolina Wołosowska – wyraziła poparcie dla wycofania wniosku. Wyraziła uznanie
dla pracy Radnej Moniki Rynkowskiej oraz całej Komisji Statutowej.
Pani Małgorzata Osowska – zwróciła uwagę, że według pierwotnych planów, prace
Komisji Statutowej powinny zostać zakończone pół roku temu.
Pani Monika Rynkowska – odniosła się do wypowiedzi Radnej Małgorzaty Osowskiej.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – wypowiedział się na temat sposobu
pracy oraz protokołów z posiedzeń Komisji Statutowej.
Pani Krystyna Białek – zwróciła uwagę, że dyskusja ta powinna odbyć podczas

posiedzenia Komisji Statutowej, a nie podczas Sesji Rady Gminy.
Pani Krystyna Białek – zwróciła uwagę, że aktualna dyskusja powinna dotyczyć
omawianego projektu uchwały. Wypowiedziała się na temat roli Przewodniczącego Rady
Gminy w kwestii kontroli nad protokołami z posiedzeń Komisji. Złożyła wniosek o
zakończenie dyskusji.
Pani Monika Rynkowska – poinformowała, że protokoły elektroniczne są w posiadaniu
Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – zakończył dyskusję w związku z
wycofaniem wniosku przez Radną Monikę Rynkowską.
V.

Odpowiedzi na ustne pytania skierowane do Wójta.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak udzieliła odpowiedzi na pozostałe pytania.

VI. Wolne wnioski radnych.
Pan Remigiusz Kwieciński – odniósł się do wypowiedzi Pani Wójt na temat ścieżki
rowerowej.
Pan Karol Kardasiński – zapytał o odpowiedź na pytanie dotyczące zlewni w
miejscowości Bystra Wieś.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – zadeklarowała udzielenie odpowiedzi na piśmie
w ciągu najbliższych dni.
Pan Andrzej Chmielewski – wypowiedział się na temat dotychczasowej pracy doraźnej
Komisji Statutowej.
Pan Janusz Sampolski – złożył wniosek budowę żłobka w Przejazdowie.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odniosła się do wniosku złożonego przez
Radnego Janusza Sampolskiego. Odpowiedziała na pytanie Radnego Janusza
Sampolskiego dotyczące dowozu dzieci do szkoły.
Pan Janusz Sampolski – zwrócił uwagę, że za dowóz dzieci do szkoły poza obwodem
odpowiadają rodzice.
VII.

Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – W wyniku wyczerpania porządku
obrad stwierdzam, że XXI Sesja Rady Gminy Pruszcz Gdański VIII Kadencji została
zakończona.

Protokołowała: Agata Postrach

