Protokół Nr XXIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Pruszczu z dnia 20 maja 2016 roku.
Ad 1)
Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Pan Przemysław Sznajdrowski o godz. 12:00 w sali
posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu otworzył XXIII Sesję Rady Gminy, witając radnych,
sołtysów, pracowników UG oraz zaproszonych gości.
Ad 2)
Przewodniczący obrad oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy
15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób, stanowi 100 %, pozwalające
na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy –Dariusz Wądołowski,
Skarbnik –Maria Maroszek,
Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska – Barbara Buchholz,
Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych –Teresa Krauze,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –Mariola Januszkiewicz,
Dyrektor Zespołu ds. Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminnych –
Anna Szafrańska,
Inspektor ds. Promocji Gminy – Alina Malanowska,
Księgowa Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu – Anita Boguszewska,
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu – Aleksandra Rosińska – Burek,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu – Mirosław Kopka,
Prezes Spółki Komunalnej „Błysk” Sp. z o.o. - Marek Stec
oraz sołtysi i goście (listy obecności stanowią załącznik nr 2 i 3 do protokołu).
Ad 3)
Przewodniczący obrad stwierdził, że Radni otrzymali proponowany porządek obrad wraz
z materiałami informacyjnymi w obowiązującym terminie 7 dni przed Sesją w brzmieniu:
Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Interpelacje i zapytania radnych;
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami;
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy;
8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między
sesjami;
10. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Rehabilitacji z funkcjonowania Ośrodka za rok
2015 oraz z bieżącej działalności;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015
Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu;
12. Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcjonowania za rok 2015 oraz
z bieżącej działalności;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Gminnej
Biblioteki Publicznej w Pruszczu;
14. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z funkcjonowania za
rok 2015 oraz z bieżącej działalności;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulic w Pruszczu i Łowinku do kategorii dróg
gminnych;
17. Podjęcie

uchwały

zmieniającej

uchwałę

w

sprawie

określenia

przystanków

komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad
korzystania z tych obiektów;
18. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w miejscowości Pruszcz
dz. Nr 28/2;
19. Przerwa;
20. Przedstawienie sprawozdań finansowych gminy za rok 2015 ( skarbnik gminy);
21. Dyskusja;
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Pruszcz za 2015 rok;
23. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015 z uwzględnieniem informacji
o stanie mienia komunalnego ( skarbnik gminy);

24. Dyskusja;
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Pruszcz za 2015 rok;
26. Przedstawienie przez skarbnika gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015;
27. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy;
28. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dot. działań podjętych w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy;
29. Dyskusja;
30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz za rok 2015;
31. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych do Spółki Komunalnej
„Błysk” w Pruszczu na podwyższenie kapitału zakładowego;
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021;
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016;
34. Wolne wnioski i informacje;
35. Zakończenie.
Z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad punktów 11,13 oraz 15 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdań finansowych za rok 2015 odpowiednio Gminnego Ośrodka Rehabilitacji, Gminnej
Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji wystąpił Wójt Gminy
Pan Dariusz Wądołowski. Uzasadniając swój wniosek Pan Wójt poinformował, że z uwagi na
zmianę ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej sprawozdania finansowe zatwierdza organ prowadzący. W związku z powyższym to nie
Rada Gminy powinna zatwierdzić w/w sprawozdania podejmując stosowną uchwałę, ale Wójt
Gminy wydając adekwatne zarządzenie.
Rada Gminy przychyliła się do złożonego wniosku, jednogłośnie zatwierdzając wycofanie
wskazanych uchwał z porządku obrad.
Kolejno z wnioskiem o wycofanie punktu 19 – przerwy z porządku obrad zwrócił się
Przewodniczący Rady Gminy Pan Przemysław Sznajdrowski. Rada Gminy przychyliła się do
złożonego wniosku, jednogłośnie zatwierdzając wycofanie punktu z porządku obrad.
Z uwagi na powyższe proponowany porządek obrad otrzymuje brzmienie:
1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Interpelacje i zapytania radnych;
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami;
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy;
8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między
sesjami;
10. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Rehabilitacji z funkcjonowania Ośrodka za rok
2015 oraz z bieżącej działalności;
11. Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcjonowania za rok 2015 oraz
z bieżącej działalności;
12. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z funkcjonowania za
rok 2015 oraz z bieżącej działalności;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulic w Pruszczu i Łowinku do kategorii dróg
gminnych;
14. Podjęcie

uchwały

zmieniającej

uchwałę

w

sprawie

określenia

przystanków

komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad
korzystania z tych obiektów;
15. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w miejscowości Pruszcz
dz. Nr 28/2;
16. Przedstawienie sprawozdań finansowych gminy za rok 2015 (skarbnik gminy);
17. Dyskusja;
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Pruszcz za 2015 rok;
19. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015 z uwzględnieniem informacji
o stanie mienia komunalnego (skarbnik gminy);
20. Dyskusja;
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Pruszcz za 2015 rok;
22. Przedstawienie przez skarbnika gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015;
23. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy;

24. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dot. działań podjętych w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy;
25. Dyskusja;
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz za rok 2015;
27. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych do Spółki Komunalnej
„Błysk” w Pruszczu na podwyższenie kapitału zakładowego;
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021;
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016;
30. Wolne wnioski i informacje;
31. Zakończenie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w porządek obrad, który Rada przyjęła
jednogłośnie, nie wnosząc uwag.
Ad 4)
Protokół z poprzedniej Sesji RG Radni otrzymali pocztą e-mailową.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w protokół, który Rada przyjęła
jednogłośnie, nie wnosząc uwag.
Ad 5)
Radny Maciej Różycki wnioskował o uporządkowanie terenu przy ośrodku zdrowia oraz
mieszkaniach komunalnych w Serocku. Kosze na odpady wystawiane są wzdłuż ulicy – obniża to
walory estetyczne miejscowości. Warto pomyśleć nad umieszczeniem ich w zamknięciu, tak aby
żadne zwierzęta nie miały dostępu do ich zawartości.
Ad 6)
Przemysław Sznajdrowski – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił działania podejmowane
w okresie między sesjami.
Ad 7)
Dariusz Wądołowski - Wójt Gminy zapoznał zebranych z działaniami podejmowanymi w okresie
między sesjami.
Ad 8)
Realizacja wniosków z ostatniej Sesji RG:

W odpowiedzi na interpelację Radnego Macieja Różyckiego dotyczącą umieszczania na stronie
internetowej gminy Pruszcz aktów prawa miejscowego w formacie pdf – Wójt Gminy
poinformował, że uwaga została uwzględniona.
Ustosunkowując się do wniosków z XXI Sesji RG Pan Dariusz Wądołowski przekazał, że remont
dachu w Świetlicy Wiejskiej w Topolnie jest jak najbardziej uzasadniony, jeżeli tylko środki w
budżecie na to pozwolą, dach zostanie odnowiony. Następnie odnosząc się do wniosku Pana
Sławomira Golińskiego o wywieszenie na Świetlicy Wiejskiej w Łaszewie tabliczki informującej o
zakazie spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych Pan Wójt potwierdził, że
tabliczka zostanie umieszczona na budynku. W odpowiedzi na wniosek Pani Elżbiety Jurkiewicz o
organizację szkoleń tematycznych dla Sołtysów Pan Wójt oświadczył, że takie szkolenia będą się
odbywały. Sołtysi powinni być świadomi jak ważną rolę odgrywają w życiu społecznym oraz jakie
kompetencje, zadania i obowiązki z tego tytułu wynikają. Po opracowaniu stosownego
harmonogramu spotkań, Sołtysi zostaną o nim powiadomieni.
Ad 9)
Przewodniczący poszczególnych Komisji RG przedstawili informacje dotyczące organizacji
spotkań w okresie między sesjami. Protokoły wraz z załącznikami znajdują się do wglądu
w teczkach przedmiotowych Komisji RG w sekretariacie tut. Urzędu.
Ad 10)
Informację w sprawie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Rehabilitacji za rok 2015 przedstawiła
Główna Księgowa Pani Anita Boguszewska. Omówione sprawozdanie obejmowało m.in. wykaz
zabiegów wykonywanych w ośrodku, ilość przyjętych pacjentów, a także szczegółową analizę
dochodów i wydatków wraz z bilansem jednostki, rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem
zmian w funduszu (kapitale) własnym na dzień 31.12.2015 r.
Do przedstawionych treści Radni nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do n/protokołu.
Ad 11)
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Pani Aleksandra Rosińska – Burek zapoznała
zebranych ze sprawozdaniem merytorycznym oraz finansowym Biblioteki za rok 2015, a także
skupiła się na obecnym funkcjonowaniu instytucji. Pani Dyrektor w swojej wypowiedzi nawiązała
do pozabudżetowych źródeł pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje informując
zebranych o przyznanych dotacjach w ramach programu Orange dla Bibliotek, Programu Biblioteki

Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” oraz w ramach Programu Wieloletniego
Kultura + Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek” - ten ostatni został sfinansowany ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na zadanie
„Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu”. Przyznana dotacja dotyczyła
budowy nowej Biblioteki w Pruszczu, obiekt został oddany do użytku 30.10.2015 r. Do wypowiedzi
Pani Dyrektor Aleksandry Rosińskiej – Burek pytanie zadał Radny Artur Nowak: O ile zwiększyła
się ilość osób korzystających z Biblioteki usytuowanej w nowym budynku? W odpowiedzi Pani
Dyrektor poinformowała, że Biblioteka ma mniej więcej o 40 % więcej czytelników. Obecnie jest to
miejsce tętniące życiem. Szkolenia, zajęcia dla dzieci i młodzieży, wykłady, pokazy - to jedynie
część zajęć z których można skorzystać w Bibliotece. Korzystając z okazji Radny Maciej Różycki
podziękował Pani Dyrektor za zorganizowanie Dnia Żołnierzy Wyklętych.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do n/protokołu.
Ad 12)
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu Pan Mirosław Kopka
przedstawił informację z funkcjonowania instytucji za rok 2015, a także omówił jej bieżącą
działalność. Na zakończenie swojego wystąpienia Dyrektor podziękował za owocną współpracę
sponsorom, stowarzyszeniom, klubom sportowym, sołtysom i innym jednostkom i organizacjom z
terenu Gminy Pruszcz, które wspierają inicjatywy ośrodka.
Do przekazanych treści Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do n/protokołu.
Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z funkcjonowania za rok
2015 oraz z bieżącej działalności
Ad 13)
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulic w Pruszczu i Łowinku do kategorii dróg gminnych został
przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo
w dniu 17.05.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały
omówionego przez Panią Kierownik Barbarę Buchholz z pytaniem dotyczącym kolejnego terminu
prac w sprawie zaliczenia ulic z terenu pozostałych miejscowości do kategorii dróg gminnych
zwrócił się Radny Maciej Różycki. Ustosunkowując się do pytania Pani Kierownik poinformowała,
że prace będą podejmowane sukcesywnie w późniejszym terminie i dotyczyć będą wszystkich
miejscowości z terenu Gminy Pruszcz. Dodatkowo Pani Kierownik wspomniała, że pierwszy etap
obejmował miejscowość Pruszcz z uwagi na fakt, że ulice Akacjowa, Lipowa i Modrzewiowa
muszą posiadać status drogi lokalnej do „schetynówki”. Wobec braku kolejnych pytań

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie zaliczenia ulic w Pruszczu i Łowinku do kategorii dróg gminnych. W wyniku
głosowania jawnego na obecnych 15 radnych, głosowało 15 radnych, za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych wobec powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej
numer i nazwę:
Uchwała XXIII/170/16
w sprawie zaliczenia ulic w Pruszczu i Łowinku do kategorii dróg gminnych
Treść uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 8.
Ad 14)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów został
przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo
w dniu 17.05.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały
omówionego przez Panią Kierownik Barbarę Buchholz radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. W wyniku
głosowania jawnego na obecnych 15 radnych, głosowało 15 radnych, za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych wobec powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej
numer i nazwę:
Uchwała XXIII/171/16
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Treść uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 10.
Ad 15)
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w miejscowości Pruszcz dz. Nr
28/2 został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona

szczegółowo w dniu 17.05.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu
uchwały omówionego przez Panią Kierownik Barbarę Buchholz radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w miejscowości Pruszcz dz. Nr 28/2.
W wyniku głosowania jawnego na obecnych 15 radnych, głosowało 15 radnych, za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych wobec powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę
nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXIII/172/16
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w miejscowości Pruszcz dz. Nr 28/2
Treść uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 12.
Ad 16)
Sprawozdania finansowe gminy za rok 2015 przedstawiła Pani Skarbnik Maria Maroszek.
Informacja obejmowała:
a) bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego,
b) bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
c) rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
d) zestawienie zmian w funduszu jednostki.
Sprawozdania stanowią załącznik nr 13 do n/ protokołu.
Ad 17)
W dyskusji radni nie zabrali głosu.
Ad 18)
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz
za 2015 rok został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została
omówiona szczegółowo w dniu 17.05.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do
projektu uchwały omówionego przez Panią Skarbnik Marię Maroszek radni nie wnieśli żadnych
uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy
podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz
za 2015 rok. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 15 radnych, głosowało 15 radnych, za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych wobec powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła

uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXIII/173/16
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz
za 2015 rok
Treść uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 15.
Ad 19)
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015 z uwzględnieniem informacji o stanie
mienia komunalnego przedstawiła Skarbnik Gminy. Pani Maria Maroszek w swoim wystąpieniu
ujęła m.in. takie informacje jak: wykonanie zaplanowanych dochodów oraz wydatków budżetu
gminy, zrealizowane dotacje i upoważnienia Wójta Gminy oraz fundusz sołecki. Do przedstawionej
informacji radni nie wnieśli żadnych uwag. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 174/2016 z dnia 9 marca
2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonani budżetu gminy Pruszcz za 2015 rok stanowi załącznik
nr 16 do protokołu.
Ad 20)
W dyskusji radni nie zabrali głosu.
Ad 21)
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Pruszcz za 2015 rok został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została
omówiona szczegółowo w dniu 17.05.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do
projektu uchwały omówionego przez Panią Skarbnik Marię Maroszek radni nie wnieśli żadnych
uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy
podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Pruszcz za 2015 rok. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 15 radnych, głosowało 15
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych wobec powyższego Rada Gminy
jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXIII/174/16
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pruszcz
za 2015 rok
Treść uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –

załącznik nr 18.
Ad 22)
W dalszej części posiedzenia Skarbnik Gminy zapoznała zebranych z treścią uchwały Nr 1/S/2016
Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2016
roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pruszcz sprawozdaniu z
wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy. Sprawozdanie to
zostało zaopiniowane pozytywnie. Kopia opinii stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad 23)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piotr Radecki omówił czynności jakie zostały
wykonane przez Komisję w zakresie badania wykonania budżetu gminy za rok poprzedni z
uwzględnieniem kontroli realizacji budżetu przeprowadzonych w ciągu roku 2015. Po analizie
sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 oraz zapoznaniu się z
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w powyższej sprawie Komisja skierowała
wniosek do Rady Gminy Pruszcz o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2015. Komplet
dokumentów stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad 24)
Przewodniczący Rady Gminy Przemysław Sznajdrowski przedstawił zebranym informacje
dotyczące działań podjętych w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. W dniu 11 maja
2016 r. wniosek złożony przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy został przekazany do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. W odpowiedzi Rada Gminy otrzymała uchwałę Nr 8/Kr/2016
Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Pruszcz za 2015 rok, uznając powyższy wniosek za prawidłowy w świetle przepisów prawa.
Komplet dokumentów stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad 25)
W dyskusji radni nie zabrali głosu.
Ad 26)
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz za rok 2015 został
przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w
dniu 17.05.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały radni nie

wnieśli żadnych uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz za rok
2015. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 15 radnych, głosowało 15 radnych, za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych wobec powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła
uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXIII/175/16
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz za rok 2015
Treść uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 23.
W związku z udzieleniem Wójtowi Gminy Pruszcz absolutorium za rok 2015 Przewodniczący Rady
Gminy Pan Przemysław Sznajdrowski wraz z Wiceprzewodniczącymi Panią Iwoną Manys oraz
Panem Arturem Nowakiem wręczyli Wójtowi Gminy Pruszcz Panu Dariuszowi Wądołowskiemu
kwiaty wraz z życzeniami dalszych sukcesów, podejmowania kolejnych trafnych decyzji
przynoszących gminie zyski oraz efektywnych inwestycji realizowanych dla społeczności lokalnej.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Pan Dariusz Wądołowski, który podziękował Radzie Gminy za
zaangażowanie w realizację każdej inwestycji obejmującej swym zasięgiem Gminę Pruszcz. To
czego wspólnie dokonaliśmy w 2015 roku - budowa nowej Biblioteki, zaplecza sportowego, dróg
w Pruszczu i Serocku - to namacalny efekt naszej ciężkiej pracy. Podziękowania należą się również
Sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy bez wsparcia i pracy, których nie udałoby się osiągnąć
zamierzonych celów. Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Wójt podkreślił, że życie stawia
przed nami wyzwania, po to by je podejmować, więc krok po kroku będziemy realizować kolejne
ambitne projekty.
Ad 27)
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych do Spółki Komunalnej „Błysk” w
Pruszczu na podwyższenie kapitału zakładowego został przekazany radnym wraz z zaproszeniem
na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 17.05.2016 r. na posiedzeniu
Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Pana Wójta Dariusza
Wądołowskiego pytanie do Prezesa Spółki Komunalnej „Błysk” Pana Marka Steca skierował
Radny Maciej Różycki pytając co z taką kwotą zamierza zrobić? Prezes dyplomatycznie
odpowiedział, że w kwestii finansów z pewnością jeszcze nie raz spotka się z Radą Gminy, a kwota
50 tys. zł to mała iskierka w porównaniu z kwotą 2,5 mln zł, na którą jest zapotrzebowanie.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła

uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych do Spółki Komunalnej „Błysk” w Pruszczu
na podwyższenie kapitału zakładowego. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 15 radnych,
głosowało 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych wobec powyższego Rada
Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXIII/176/16
w sprawie przekazania środków finansowych do Spółki Komunalnej „Błysk” w Pruszczu na
podwyższenie kapitału zakładowego
Treść uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 25.
Ad 28)
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021 został
omówiony szczegółowo w dniu 17.05.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do
projektu uchwały omówionego przez Panią Skarbnik Marię Maroszek radni nie wnieśli żadnych
uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy
podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021. W
wyniku głosowania jawnego na obecnych 15 radnych, głosowało 15 radnych, za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych wobec powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę
nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXIII/177/16
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021
Treść uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 27.
Ad 29)
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 został omówiony szczegółowo w
dniu 17.05.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały
omówionego przez Panią Skarbnik Marię Maroszek radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016. W wyniku głosowania jawnego na
obecnych 15 radnych, głosowało 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych wobec
powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:

Uchwała XXIII/178/16
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Treść uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 29.
Ad 30)
Jako pierwszy głos zabrał Pan Tadeusz Piaskowski, który wnioskował w następujących
sprawach:
a) słupy energetyczne, szyby na PKP i inne dostępne miejsca w Pruszczu obklejone są
ulotkami, reklamami oraz plakatami – prośba o umieszczenie na PKP tablicy ogłoszeń oraz
wystosowanie pisma do ENEI o zakazanie umieszczania reklam na słupach,
b) wystąpienie do Zakładu Lini Kolejowych w Bydgoszczy z wnioskiem o wyburzenie
nastawni – budynek ten od ponad 5 lat kwalifikuje się do rozbiórki,
c) lampy uliczne w Mirowicach, Brzeźnie czy Łowinku oświetlają rowy i przydrożne
ogrodzenia - należałoby pomyśleć nad przedłużeniem ramion lamp.
Kolejno Radny Józef Koszowski zapytał w jakim kierunku zmierzają negocjacje z Panem
Dariuszem Orzechowskim? Po czym poprosił o odpowiedź kolei w sprawie zmiany rozkładu jazdy
pociągów.
Sołtys Gołuszyc Pani Justyna Redzimska zwróciła się z prośba o rozbudowanie tablic
informujących o dojeździe do poszczególnych miejscowości na rondzie w Gołuszycach.
Radny Arkadiusz Łyczywek ustosunkowując się do ostatniego wniosku zgłoszonego przez
Pana Tadeusza Piaskowskiego poinformował, że owszem w Łowinku znajduje się źle ustawiona
lampa uliczna – jedna sztuka - i znajduje się na ul. Dębowej. Ponadto Radny poinformował, że
oświetleniem ulicznym zajmuje się firma prywatna. Na pismo w sprawie zmiany włączania i
wyłączania oświetlenia czekaliśmy ponad miesiąc, co więcej na wymianę żarówki należy czekać
mniej więcej tyle samo czasu. Głos w sprawie ponownie zabrał Pan Tadeusz Piaskowski
informując, że podał jedynie przykłady. Rada Gminy powinna przejechać się po okolicznych
miejscowościach i zadecydować jakie lampy świecą prawidłowo, a jakie zostały źle ustawione.
Zgłoszono również mało widoczny od strony Niewieścinie znak drogowy informujący o
dojeździe do miejscowości Wałdowo, znak należy przestawić w miejsce dające się zauważyć.
Ustosunkowując się do pierwszego wniosku zgłoszonego przez Pana Tadeusza
Piaskowskiego dot. obwieszonych słupów Radny Maciej Różycki przekazał, że Sołectwo Serock
już nie boryka się z tym problemem. Temat został poruszony na Zebraniu Wiejskim, mieszkańcy się
zorganizowali i sami widząc osoby wieszające plakaty, grzecznie proszą o zaniechanie obklejania
słupów, witryn czy przystanków.

Pani Sołtys Elżbieta Jurkiewicz zapytała o czas oczekiwania na przyznanie nagrody Wójta
za wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków. W odpowiedzi Pan Wójt przekazał, że
nagrody są wypłacane na bieżąco, chcemy zmotywować mieszkańców do podjęcia działań
proekologicznych w tym zakresie.
Kontynuując Pan Dariusz Wądołowski poinformował, że gmina podejmie odpowiednie
działania zmierzające do poszerzania edukacji mieszkańców względem utrzymania porządku
i czystości na terenie gminy. Kwestia nastawni – będziemy reagować w tej sprawie. W przypadku
oświetlenia - zgłoszę ten problem na konferencji w Kołobrzegu, która ma się odbyć na początku
czerwca. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy to koszt rzędu 500 tys zł., jednak sama
wymiana żarówek na ledowe przyniesie nam 200 tys zł. oszczędności. Ustosunkowując się do pytań
Radnego Józefa Koszowskiego Pan Wójt przekazał, że zmiana rozkładu jazdy pociągów może
nastąpić dopiero pod koniec 2016 roku. Natomiast sprawa „Orzechówki” jest w toku. W
odpowiedzi na prośbę Pani Sołtys Justyny Redzimskiej dot. umieszczenia dodatkowych znaków
informacyjnych na rondzie poinformował, że sprawa zostanie przekazana do powiatu.
Ad 31)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXIII Sesję
Rady Gminy.
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