Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji RG z dnia 21 .06.2016 roku - 14:00
Protokół

ze

wspólnego

posiedzenia

Komisji

RG

z

dnia

21.06.2016

roku

Obecni: Radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do n/protokołu.
Celem dzisiejszego posiedzenia było omówienie materiałów na XXIV Sesję Rady Gminy,
które
stanowią
załącznik
nr
2
do
n/protokołu.
Porządek obrad:
1. Informacja Dyrektora Zespołu ds. Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i
Przedszkoli Gminnych oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i
Rekreacji dot. organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w
czasie tegorocznych wakacji.
2. Informacja Komisji Rolno-Przemysłowej dot. tegorocznych dożynek.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom
pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do
Stowarzyszenia METROPOLIA BYDGOSZCZ.
5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji podziału gminy Pruszcz na okręgi
wyborcze;
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Pruszcz, na których zamieszkują
mieszkańcy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015
Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2016-2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej w 2016r. dla Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Topolnie z
przeznaczeniem na remont konserwatorski kościoła parafialnego w Topolnie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej w 2016r. dla Gminnej
Spółki
Wodnej w Pruszczu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i
urządzeń wodnych.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pruszcz na
lata 2014-2018”.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie.
Ad 1)
Pani Anna Szafrańska dyrektor Zespołu ds. Obsługi Ekonomiczno –
Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminnych przedstawiła informację dot. organizacji
letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie tegorocznych wakacji.
Pani dyrektor przestawiła definicję letniego wypoczynku „wypoczynek to organizowane dla

dzieci i młodzieży kolonie, półkolonie, obozy i biwaki trwające nieprzerwanie co najmniej 2
dni” W tym roku organizowane są wakacje z profilaktyką SOKOLEC, na który jedzie
13-ścioro dzieci. Pani Karolina Weber – Pełnomocnik ds profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii organizuje wycieczkę do Zakopanego w dniach
30 czerwiec- 6 lipiec dla 50 uczniów objętych zajęciami profilaktycznymi. W Gimnazjum
Nr 3 w Zbrachlinie organizowany jest obóz naukowy i wolontariat dla dziedzictwa.
Do przedstawionych informacji Radni nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań.
Ad 2)
Pani Aneta Iglińska przewodnicząca Komisji Rolno-Przemysłowej przedstawiła
informację dot. tegorocznych dożynek. Dożynki odbędą się 28 sierpnia w ostatnią
niedzielę sierpnia. Rozpoczną się o godz. 14:00 mszą św. polową. Zbiórka korowodu
dożynkowego odbędzie się przed kościołem z którego nastąpi przemarsz na boisko
sportowe.
Na organizację stoiska dożynkowego każde sołectwo otrzyma 500zł, natomiast
sołectwa Łowin i Małociechowo dodatkowo 200zł. Komisja Rolna – Przemysłowa wybrała
starostów z miejscowości Łowin i Małociechowo. Przy skwerze staną kobieta i mężczyzna
wykonane z balotów słomy.
Na dożynki zostaną zaproszone wszystkie firmy związane z branżą rolniczą- takie
zaproszenie ukaże się na stronie www.pruszcz.pl. Zostanie zaproszona również firma
AGRO - SIEĆ z Chełmna która będzie mogła wystawić swój sprzęt rolniczy. Rówież
rolnicy będą mogli wystawić swój sprzęt rolniczy.
Radny p. Nowak poprosił Pana Wójta, aby w fleszu informować o dożynkach. Pan
Nowak spytał się jaka będzie scena na dożynki. Radny pan Arek Łyczywek odpowiedział
że scena będzie kosztowała 1500zł. Do przedstawionych informacji radni nie mieli więcej
pytań.
Ad 3)
Pani Anna Szafrańska dyrektor Zespołu ds. Obsługi Ekonomiczno –
Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminnych omówiła projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze
socjalnym. Ze względu na zmianę podstawy prawnej w/w uchwała była już 3- krotnie
zmieniana. Pani Szafrańska poinformowała radnych, iż w przyszłości uchwała ulegnie
zmianie. Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag oraz nie mieli pytań.
Ad 4)
Pan Dariusz Wądołowski – Wójt Gminy Pruszcz omówił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia METROPOLIA
BYDGOSZCZ. Bydgoszcz wzorując się na mieście Poznań (które wraz gminami oraz
powiatami powołało Stowarzyszenie Metropolia Poznań) zmierza do utworzenia
Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Składka członkowska gminy wyniesie 0,50zł od
mieszkańca.
Radna p. Iwona Manys spytała się czy jako stowarzyszenie będziemy mogli składać
wnioski o dotacje. Pan Wójt odpowiedział że jak najbardzej, a wkładem będzie składka
członkowska. Pan Artur Nowak był zainteresowany jakie efekty przyniosło powołanie
stowarzyszenia? Stworzono całą komunikację nie tylko w mieście, ale też w okolicznych
gminach – poinformował p. Wójt.
Ad 5)
Pani Hanna Baśniak sekretarz gminy omówiła projekt uchwały w sprawie
aktualizacji podziału gminy Pruszcz na okręgi wyborcze. W związku z powstaniem ulicy
Jesionowej w Pruszczu dopisano w/w ulicę do granicy okręgu nr 3. Do przedstawionego

projektu uchwały radni nie wnieśli uwag oraz nie mieli pytań.
Ad 6)
Pani Hanna Baśniak omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu. Ulegnie
zmianie skład osobowy Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu.
Pismem z dnia 5 kwietnia 2016r Wojewoda Kujawsko- Pomorski wskazał pana Jarosława
Gadzałę jako przedstawiciela Wojewody w Radzie Społecznej.
W 2015r gmina wystąpiła do Wojewody z pismem wskazującym nowego
przedstawiciela Wojewody. Wojewoda nie wyraził zgody na zmiany i pozostawił
poprzedniego przedstawiciela. Rada Gminy
30 stycznia podjęła uchwałę w
sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Rehabilitacji. Teraz pan
Wojewoda zmienił przedstawiciela. Czy Wojewoda może zmienić przedstawiciela
zwłaszcza, że uchwała jest w mocy? Radny Piotr Padecki i radna p. Iwona Manys uważą,
że Wojewoda może wskazać a nie powołać zwłaszcza że Rada Gminy powołała skład
Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Rehabilitacji po konsultacji z Wojewodą. Pani
sekretarz poinformowała radnych że sprawa zostanie skonsultowana z radcą prawnym.
Opinia radcy prawnego stanowi załącznik do protokołu.
Ad 7)
Pani Barbara Buchholz- kierownik referatu inwestycji i ochrony środowiska omówiła
projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Pruszcz, na których zamieszkują mieszkańcy. Dokonano zmiany wzoru deklaracji
poprzez rozszerzenie o dane współmałżonka, oraz dodano informacje o powodzie zmiany
deklaracji przez petenta. Deklaracje będzie można złożyć też za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Radny p. Andrzej Grządka spytał się czy wszyscy muszą składać nowe deklaracje? Pani
Buchholz odpowiedziała że tylko ci co mają zmiany.
Ad 8)
Pani Maria Maroszek – skarbnik gminy omówiła projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w
Pruszczu informacja obejmowała:
◦ bilans na dzień 31.12.2015r.
◦ rachunek zysków i strat za 2015r.
◦ informację dodatkową
◦ zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag oraz nie mieli pytań.
Ad 9 i 10)
Pani Maria Maroszek omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2016-2021 oraz projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2016. Do przedstawionych projektów uchwał Radni nie wnieśli
uwag oraz nie zadali żadnych pytań.
Ad 11)
Pani Barbara Buchholz kierownik referatu inwestycji i ochrony środowiska omówiła
projekt uchwały w sprawie
przekazania dotacji celowej w 2016r. dla Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Topolnie z
przeznaczeniem na remont konserwatorski kościoła parafialnego w Topolnie. Środki

zabezpieczono w budżecie w 2015r. Do przedstawionego projektu uchwały Radni nie
wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań.
Ad 12)
Pani Barbara Buchholz omówiła projekt uchwały w sprawie przekazania dotacji
celowej w 2016r. dla Gminnej Spółki Wodnej w Pruszczu z przeznaczeniem na bieżące
utrzymanie wód i urządzeń
wodnych. Środki są przeznaczone na konserwację i
utrzymanie urządzeń wodnych i były zabezpieczone w 2015r. Do przedstawionego
projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań.
Ad 13)
Pani Barbara Buchholz omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia
„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pruszcz na
lata 2014-2018”. W uchwale zaktualizowano załącznik w którym przedstawiony jest
mieszkaniowy zasób gminy. W ramach mieszkaniowego zasobu są 4 lokale socjalne oraz
15 komunalnych lokali mieszkalnych.
Radny p.Maciej Różycki spytał się czy w miejscowości Serock są lokale socjalne? Pan
Wójt odpowiedział, że lokali socjalnych nie ma, są tylko mieszkania komunalne.
Radny p. Różycki zwrócił uwagę iż w Serocku mieszkają mieszkańcy Luszkówka a w
Luszkówku są 3 mieszkania. W Serocku pan Wójt zamienił mieszkania socjalne na
komunalne. Pan Wójt odpowiedział iż w Luszkówku mieszkania są już zajęte a mieszkanie
było komunalne. Gmina dostosowała pomieszczenie po koretce i jest to mieszkanie
komunalne.
Ad 14)
Wolne wnioski i zapytania.
Radny p. Arek Łyczywek i radny p. Andrzej Dembek wyszli z inicjatywą
zorganizowania spotkania po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich w
Chełmnie. Propozycję przedstawili p. Wójtowi i osobie zajmującej się promocją gminy p.
Alinie Malanowskiej, na co w/w osoby zgodziły się. Spotkanie osób biorących udział w
zawodach odbędzie się 28 sierpnia (wtorek) godz. 19:00 przy Szkole w Serocku.
Radny p. Artur Nowak zwrócił uwagę na złą jakość nawierzchni drogi do Zawady.
Pan Wójt odpowiedział że jest to droga powiatowa a gmina przekazała na tą inwestycję
100tyś zł i droga zostanie sprawdzona przed odbiorem.
Radna p. Renata Osojca spytałą się czy w miejscowości Topolno zostanie zrobiona
droga do świetlicy? Pan Wójt odpowiedział że droga nie będzie zrobiona w tej chwili, gdyż
nie jest ujęta w planie budowy dróg.
Ad 15)
Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknął
posiedzenie Komisji Wspólnej RG.
Protokołowała
Barbara Najdowska

Wiceprzewodniczacy Rady Gminy
Artur Nowak

