Wyciąg z Protokołu Elektronicznego nr XXVI/2021
z XXVI Sesji VIII kadencji Rady Gminy Pruszcz Gdański,
która odbyła się dnia 26 marca 2021 r.
XXVI 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 XXVI 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?
Pan Remigiusz Kwieciński – złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie skargi na radną. Złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na tryb wyłonienia przewoźnika. Poinformował
o wprowadzeniu zmiany do treści projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
Nastąpiło głosowanie nad wnioskiem Radnego Remigiusza Kwiecińskiego dotyczącego
wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie skargi na radnego. W wyniku
głosowania (w głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem wniosku głosowało 19
osób. Rada Gminy przyjęła wniosek.
Nastąpiło głosowanie nad wnioskiem Radnego Remigiusza Kwiecińskiego dotyczącego
wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie skargi na tryb wyłonienia
przewoźnika dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczych. W wyniku głosowania (w
głosowaniu wzięło udział 19 radnych) za przyjęciem wniosku głosowało 19 osób. Rada Gminy
przyjęła wniosek.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – poinformował, że do Biura Rady zgłosiła
się Pani Beata Nasiadka reprezentująca Centralną Jednostkę Inwestycyjną, która na początku
sesji przedstawi temat związany z inwestycjami energetycznymi na terenie gminy Pruszcz
Gdański.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Stwierdzam, że porządek obrad został
przyjęty z wniesionymi poprawkami.
4.
Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do
protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy?
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Stwierdzam, że protokół z XXIV Sesji Rady
Gminy został przyjęty bez uwag.

Pani Beata Nasiadka - przedstawiła temat związany z inwestycjami energetycznymi na
terenie gminy Pruszcz Gdański.
II.
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 termin oddania w użytkowanie ulicy Stylowej w
Borkowie. Zapytała o termin realizacji utwardzenia ulic Łąkowej i Naszej. Zapytała o termin
czyszczenia ulic i chodników w miejscowościach Borkowo oraz Rotmanka. Zapytała o termin
naprawy ulicy Miętowej.
Pani Weronika Chmielowiec – zapytała o termin rozpoczęcia budowy ulicy Topolowej.
Zapytała o doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Kasztanowej.
Pan Karol Kardasiński – zapytał o przetarg na pałac w Rusocinie. Zapytał o budowę
oświetlenia przy ulicy Gdańskiej.
Pani Monika Ficek – zapytała o datę konkurs organizowanego w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii oraz zwróciła się z prośbą o przekazanie opisu konkursu. Zapytała, czy
Przewodniczący Gminy złożył do Wójta Gminy zapytanie lub interpelację w sprawie
wyjaśnienia okoliczności budowy ulicy Świerkowej. Zapytała o płyty jumbo na ulicy Bocznej.
Zapytała o termin budowy przejść dla pieszych w Żukczynie. Zapytała o możliwość
oznakowania przejścia dla pieszych w Łęgowie.
Pani Małgorzata Osowska – zapytała o zmianę studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla terenu obecnego motocrossu oraz o możliwość jego
udostępnienia dla Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
Pani Magdalena Migowska – zapytała o partnerstwo gmin w przedsięwzięciu dotyczącym
kolektora żuławskiego.
Pan Janusz Sampolski – zapytał o remont prowadzony przez Grupę LOTOS S.A. oraz jego
oddziaływanie na pobliskie miejscowości. Zwrócił się z prośbą o wystąpienie przez Urząd
Gminy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o udostępnienie badań nad
jakością powietrza oraz natężenia hałasu. Zapytał o wniosek z zebrania wiejskiego w sprawie
opracowanie koncepcji budowy żłobka w Przejazdowie oraz zwrócił się z prośbą, aby przy
opracowywaniu koncepcji wziąć pod uwagę również lokalizacje w innych miejscowościach.
Pan Dariusz Grudniewski – zapytał o bezpieczeństwo na ulicy Kwiatowej w Straszynie.
Pan Karol Kardasiński – zapytał o oznakowania progów zwalniających na ulicy Zielonej w
Łęgowie.
Pani Monika Rynkowska – zapytała, czy podczas nieobecności Pełnomocnika Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyznaczona jest osoba na jego zastępstwo.
Zapytała o tryb pracy Urzędu Gminy w czasie trwających obostrzeń związanych z pandemią
koronawirusa SARS-CoV-2. Zapytała o parametry zaprojektowanej świetlicy w Borkowie oraz
o możliwość zorganizowania spotkania z jej projektantem.
Pan Remigiusz Kwieciński – zapytał o szykany drogowe oraz o plany uspokojenia ruchu
drogowego na ulicy Kwiatowej. Zapytał o wywożony gruz z ziemią na ulicy Poziomkowej w
Straszynie. Poinformował o nowych przepisach antyprzemocowych.
Pan Andrzej Chmielewski – zapytał o wymianę płyt na osiedlu Zorza. Odniósł się do
wypowiedzi Radnego Remigiusza Kwiecińskiego na temat gruzu na ulicy Poziomkowej.
Podziękował za skuteczne działanie na ulicy Ateny.
Pani Karolina Wołosowska – zapytała o przeglądy placów zabaw. Zapytała o wyrównanie
terenów obok osiedla Zakątek.
III.
Sprawy sołeckie:
1.
Zapytania i wnioski Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański,
Nie zgłoszono.
2.
Zapytania i wnioski sołeckie.
Nie zgłoszono.

IV.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1. skargi na radnego
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 21 radnych) za przyjęciem uchwały głosowało 18 osób, 2 osoby
zagłosowały przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada Gminy podjęła uchwałę nr
XXV/16/2021 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie skargi na radnego.
3. rozpatrzenia skargi
Projekt uchwały przedstawił R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pani Magdalena Migowska – odniosła się do informacji przekazanych przez
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pana Remigiusza Kwiecińskiego.
Złożyła wniosek o omówienie treści rozpatrywanej skargi w oparciu o sprawozdanie radcy
prawnego.
Pani Monika Ficek – odniosła się do wniosku złożonego przez Radną Magdalenę Migowską.
Zapytała o termin zawiadomienia urzędu gminy o wygaśnięciu licencji przewoźnika.
Pan Jerzy Kornacki – zapytał o przedmiot rozpatrywanej skargi. Poddał pod wątpliwość
sposób sformułowania projektu uchwały. Zapytał, czy urząd gminy miał możliwość
przeprowadzenia trybu zamówienia z wolnej ręki.
Pan Remigiusz Kwieciński – odpowiedział na pytanie Radnej Moniki Ficek dotyczące
terminu zawiadomienia urzędu gminy o wygaśnięciu licencji. Odpowiedział na pytanie
Radnego Jerzego Kornackiego dotyczące przedmiotu rozpatrywanej skargi. Przedstawił
zasadność podjęcia omawianego projektu uchwały.
Pani Andrzej Chmielewski – poinformował, że zgodnie z ustaleniami urząd gminy miał prawo
do przeprowadzenia trybu zamówienia z wolnej ręki, powołując się na dobro dzieci
niepełnosprawnych. Wypowiedział się na temat treści uzasadnienia do projektu uchwały.
Wyraził poparcie dla wniosku złożonego przez Radną Magdalenę Migowską.
Pani Weronika Chmielowiec – zapytała, czy przewoźnik wykonywał usługę mimo
wygaśnięcia licencji oraz czy urząd gminy miał tego świadomość. Zapytała, czy w momencie
prowadzenia negocjacji przewoźnik posiadał licencję. Zapytała, czy to prawda, że przy
wyborze przewoźnika kierowano się przyzwyczajeniem dzieci niepełnosprawnych do ich
dotychczasowych opiekunów. Wyraziła brak poparcia dla takiego sposobu działania.
Pani Beata Biała-Grzędzicka – wypowiedziała się na temat przebiegu posiedzeń Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji, na których rozpatrywana była przedmiotowa skarga.
Pani Monika Rynkowska – odniosła się do wypowiedzi Radnej Beaty Białej-Grzędzickiej.
Wypowiedziała się na temat opinii prawnej do projektu uchwały.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odniosła się do informacji przekazanej przez Radnego
Remigiusza Kwiecińskiego oraz Radnej Moniki Rynkowskiej informując o terminie
przygotowania opinii prawnej do projektu uchwały.
Pan Remigiusz Kwieciński – odniósł się do wypowiedzi Pani Wójt Magdaleny Kołodziejczak
na temat terminu przygotowania opinii prawnej. Odniósł się do wypowiedzi Radnego Andrzeja
Chmielewskiego na temat treści uzasadnienia projektu uchwały. Przedstawił ponownie
zasadność podjęcia omawianego projektu uchwały.
Pan Jerzy Kornacki – odniósł się do wypowiedzi Radnego Remigiusza Kwiecińskiego.
Przedstawił brak zasadności podjęcia projektu uchwały oznajmiając, że żadne przepisy prawa
nie zostały złamane. Wyraził opinię, że tryb zamówienia został przeprowadzony w sposób
prawidłowy.
Pan Remigiusz Kwieciński – odniósł się do wypowiedzi Radnego Jerzego Kornackiego
powołując się na art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pan Jerzy Kornacki – odniósł się do wypowiedzi Radnego Remigiusza Kwiecińskiego,
powołując się na wyjaśnienia złożone przez pracownika merytorycznego urzędu gminy.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – przedstawiła argumenty przemawiające za
dokonanym wyborem przewoźnika. Poinformowała, że jednym z argumentów było kierowanie
się dobrem dzieci niepełnosprawnych. Poprosiła o zabranie głosu Panią psycholog i
psychoterapeutkę Jolantę Zianowicz-Szulfer z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Pruszczu Gdańskim.
Pani psycholog Jolanta Zianowicz-Szulfer – wypowiedziała się na temat zasadności
ograniczania wprowadzania zmian w najbliższym otoczeniu osób niepełnosprawnych.
Pani Anna Szyska – zapytała Radnego Remigiusza Kwiecińskiego, czy zna skarżącego.
Pan Remigiusz Kwieciński – odpowiedział na pytanie Radnej Anny Szyskiej oznajmiając, że
nie zna skarżącego. Odniósł się do wypowiedzi Pani psycholog Jolanty Zianowicz-Szufler
informując, że przewoźnik się i tak zmienił.
Pani Monika Ficek – Zapytała, czy Wójt Gminy wystosował wezwanie do wykonawcy o
zaprzestanie świadczenia usług bez licencji. Wypowiedziała się na temat przebiegu wyboru
przewoźnika. Przedstawiła opinię, że złożona skarga jest zasadna.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – zwrócił uwagę, że aktualny punkt porządku
obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na tryb wyłonienia przewoźnika i
poprosił o wypowiadanie się zgodnie z tematem.
Pani Monika Rynkowska – wypowiedziała się na temat opinii prawnej do projektu uchwały.
Wyraziła negatywną opinię na temat współpracy z radcą prawnym. Odpowiedziała na pytanie
Radnego Jerzego Kornackiego dotyczące przedmiotu skargi. Wypowiedziała się na temat
świadczenia usług bez licencji oraz o przebiegu wyboru nowego przewoźnika. Pokreśliła, że
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas rozpatrywania skargi nie kwestionowała dobra
dzieci. Uargumentowała zasadność podjęcia projektu uchwały. Złożyła wniosek o
przekierowanie pisma wnioskodawcy do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
Pan mecenas Robert Dargiewicz – w nawiązaniu do wypowiedzi Radnej Moniki Rynkowskiej
wypowiedział się na temat współpracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z radcą prawnym
podczas rozpatrywania przedmiotowej skargi. Przedstawił swoje zastrzeżenia co do treści
uzasadnienia projektu uchwały.
Pani Magdalena Migowska – zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji potwierdzenie informacji, że pracownikiem merytorycznym urzędu gminy
wyznaczonym do pomocy w pracy Komisji jest Pani Izabela Foremna. Wypowiedziała się na
temat możliwości wcześniejszego zwrócenia się o pomoc prawną do pracownika
merytorycznego lub radcy prawnego.
Pan Remigiusz Kwieciński – odpowiedział na pytanie Radnej Magdaleny Migowskiej
informując, że pracownik merytoryczny urzędu gminy odmówił pomocy w przygotowaniu
projektu uchwały.
Pani Izabela Foremna – odniosła się do wypowiedzi Radnego Remigiusza Kwiecińskiego.
Poinformowała, że pomoc Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powinna polegać na
przygotowaniu projektu uchwały w oparciu o ustalony przez Komisję sposób załatwienia skargi
oraz wyrażone pisemnie w protokole faktyczne i prawne uzasadnienie sposobu jej
rozpatrzenia. Podkreśliła, że postępowanie skargowe jest postępowaniem administracyjnym.
Pan Jerzy Kornacki – złożył wniosek o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania nad
przyjęciem projektu uchwały.
Pan Karol Kardasiński – zapytał, kto był przewodniczącym komisji przetargowej w
przedmiotowej sprawie.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odpowiedziała na pytanie Radnego Karola
Kardasińskiego. Wypowiedziała się na temat treści przedstawionego projektu uchwały w
nawiązaniu do zarzutów ujętych w rozpatrywanej skardze. Przywołała argumenty
zaprezentowane przez pracowników merytorycznych podczas posiedzenia Komisji.
Przedstawiła chronologiczny przebieg wydarzeń doprowadzający do wyboru przewoźnika.
Wypowiedziała się na temat przebiegu posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na
których skarga była rozpatrywana.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji.
Zamykam dyskusję, przejdziemy do głosowania.
Pani Monika Rynkowska – zwróciła się z prośbą o doprecyzowanie tytułu projektu uchwały
ze względu na proponowane wcześniej zmiany.
Pan Remigiusz Kwieciński – sprecyzował tytuł projektu uchwały: w sprawie rozpatrzenia
skargi na sposób i tryb wyłonienia przewoźnika.
Nastąpiło głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. W wyniku głosowania (w
głosowaniu wzięło udział 20 radnych) za przyjęciem uchwały głosowało 9 osób, 9 osób
zagłosowało przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada Gminy nie podjęła uchwały.
4. 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.
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 XXVI/17/2021 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2021.
5. udzielenia pomocy rzeczowej 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 XXVI/18/2021 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Powiatowi Gdańskiemu.
6. nabycia na własność Gminy Pruszcz Gdański działki nr 505 obręb Juszkowo
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 Janusz Sampolski – przedstawił stanowisko Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej.
Pani Monika Ficek – przedstawiła powody wstrzymania się od głosu przy opiniowaniu
projektu uchwały podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej. Poinformowała, że nie otrzymała wszystkich dokumentów i wyjaśnień, o które się
zwracała. Wyraziła opinię, że uzasadnienie do projektu uchwały jest niepełne.
Pan Remigiusz Kwieciński – zapytał, czy planowane jest przejęcie działki, czy jej nabycie ze
względu na zamiennie stosowane nazewnictwo.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – poinformowała o oświadczeniu właścicieli o
nieodpłatnym przekazaniu działki. Uargumentowała zasadność uregulowania stanu
prawnego.
Pani Monika Ficek – odniosła się do wypowiedzi Pani Wójt Magdaleny Kołodziejczak.
Nastąpiło głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. W wyniku głosowania (w
głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem uchwały głosowało 18 osób, 3 osoby

wstrzymały się od głosu. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXVI/19/2021 z dnia 26 marca 2021
roku w sprawie nabycia na własność Gminy Pruszcz Gdański działki nr 505 obręb Juszkowo.
7. nadania nazwy ulicy w miejscowości Roszkowo
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 XXVI/20/2021 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Roszkowo.
8.
nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Morelowej w miejscowości
Straszyn gmina 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 21 radnych) za przyjęciem uchwały głosowało 21 osób. Rada Gminy
podjęła uchwałę nr XXVI/21/2021 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy
stanowiącej przedłużenie ulicy Morelowej w miejscowości Straszyn gmina Pruszcz Gdański.
9. określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób
Projekt uchwały przedstawił J. Staniszewski – pracownik merytoryczny. Komisja Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Otwieram dyskusję.
Pani Monika Rynkowska – złożyła wniosek o wprowadzenie zmiany w treści § 5 pkt 4b
projektu uchwały. Wniosek swój uzasadniła.
Pan Janusz Staniszewski – odniósł się do wniosku złożonego przez Radną Monikę
Rynkowską.
Pan Janusz Sampolski – odniósł się do wniosku złożonego przez Radną Monikę Rynkowską.
Nastąpiło głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Radną Monikę Rynkowską o
wprowadzenie zmiany w treści § 5 pkt 4b projektu uchwały. W wyniku głosowania (w
głosowaniu wzięło udział 21 radnych) za przyjęciem uchwały głosowało 20 osób, 1 osoba
wstrzymała się od głosu. Rada Gminy przyjęła wniosek.
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 XXVI/22/2021 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie określenia przepisów
porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób.
10. programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Pruszcz Gdański na rok 2021
Projekt uchwały przedstawiła K. Kwiatek – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.
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 XXVI/23/2021 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie programu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruszcz
Gdański na rok 2021.
V.
Odpowiedzi na ustne pytania skierowane do Wójta.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odpowiedziała na pytanie Radnego Karola
Kardasińskiego na temat przetargu na pałac w Rusocinie. Odpowiedziała na pytanie Radnej
Moniki Ficek na temat daty organizowanego konkursu. Odpowiedziała na pytanie Radnej
Magdaleny Migowskiej dotyczące partnerstwa gmin w przedsięwzięciu kolektora żuławskiego.
Odpowiedziała na pytania Radnego Janusza Sampolskiego dotyczące niedogodności
związanych z pracami Grupy LOTOS S.A. oraz dotyczące koncepcji budowy żłobka.
Odpowiedziała na pytanie Radnej Małgorzaty Osowskiej na temat zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu obecnego
motocrossu. Odpowiedziała na pytanie Radnej Karoliny Wołosowskiej na temat
uporządkowania terenu znajdującego się obok osiedla Zakątek. Odpowiedziała na pytania
Radnej Moniki Rynkowskiej dotyczące zastępstwa Pełnomocnika Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, parametrów projektowanej świetlicy w Borkowie
oraz trybu pracy Urzędu Gminy w czasie trwania obostrzeń. Odniosła się do wypowiedzi
Radnego Remigiusza Kwiecińskiego na temat nowych przepisów antyprzemocowych.
Przekazała informację o dystrybucji maseczek ochronnych dla mieszkańców.
Zastępca Wójta Pan Daniel Kulkowski – odpowiedział na pytania Radnej Beaty BiałejGrzędzickiej dotyczące ulicy Stylowej, ulic Łąkowej i Naszej, ulicy Miętowej oraz czyszczenia
ulic i chodników w miejscowościach Borkowo i Rotmanka. Odpowiedział na pytania Radnej
Weroniki Chmielowiec dotyczące oświetlenia ulicy Kasztanowej oraz budowy ulicy Topolowej.
Odpowiedział na pytania Radnego Karola Kardasińskiego dotyczące oświetlenia przy ulicy
Gdańskiej oraz oznakowania progów zwalniających na ulicy Zielonej. Odpowiedział na pytania
Radnej Moniki Ficek dotyczące ulicy Bocznej, przejść dla pieszych w Żukczynie i w Łęgowie.
Odpowiedział na pytanie Radnego Dariusza Grudniewskiego i Radnego Remigiusza
Kwiecińskiego dotyczące ulicy Kwiatowej w Straszynie. Odniósł się do informacji przekazanej
przez Radną Monikę Rynkowską dotyczącej gruzu na ulicy Poziomkowej w Straszynie.
Odpowiedział na pytanie Radnego Andrzeja Chmielewskiego na temat osiedla Zorza.
Odpowiedział na pytanie Radnej Karoliny Wołosowskiej dotyczące przeglądów placów zabaw.
VI.
Wolne wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – poinformował, że zostanie rozpatrzony
wniosek złożony przez Radną Monikę Rynkowską o przekierowanie pisma wnioskodawcy
(skargi na sposób i tryb wyłonienia przewoźnika) do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
Pani Monika Rynkowska – wycofała złożony przez siebie wniosek.
Pani Weronika Chmielowiec – zgłosiła problem dotyczący parkingu znajdującego się przy
Urzędzie Gminy.
Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak – odniosła się do wypowiedzi Radnej Weroniki
Chmielowiec na temat parkingu przy Urzędzie Gminy.
Pan Remigiusz Kwieciński – zaproponował zorganizowanie spotkanie w celu ustalenia
dalszego toku postępowania w sprawie skargi na tryb i wyłonienie przewoźnika.
Pan Andrzej Chmielewski – wypowiedział się na temat projektu uchwały w sprawie skargi na
tryb i wyłonienie przewoźnika.
Pani Weronika Chmielowiec – poinformowała o planowanym posiedzeniu Komisji
Statutowej, podczas którego Komisja przedstawi proponowane zmiany wprowadzane do treści
Statutu Gminy Pruszcz Gdański.
Pani Monika Rynkowska – podziękowała Pani Wójt za złożenie wniosku w sprawie budowy
boiska w Borkowie.

VII.
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.

Protokół został przyjęty przez Radę Gminy na XXVIII Sesji Rady Gminy Pruszcz Gdański w
dniu 28 maja 2021 roku.
Protokołowała: Agata Postrach

