PROTOKÓŁ Nr XXXIII/16
z sesji Rady Gminy Kwidzyn
odbytej w dniu 20 grudnia 2016 r.
Miejsce sesji: siedziba Urzędu Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, sala narad nr 22.
Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon
Obrady sesji protokołowała Inspektor ds. organizacyjnych i samorządowych – Pani Katarzyna Kisiel

Sesję rozpoczął Przewodniczący o godz. 15.30, a zakończył o godz. 18.30

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
Pan Henryk Ordon – Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn dokonał otwarcia
XXXIII sesji Rady. Stwierdził, iż na podstawie listy obecności radnych, w obradach
uczestniczy

15

radnych,

wobec

czego

rada

posiada

wymagane

quorum

do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecni radni zostali usprawiedliwieni.
W sesji uczestniczyli ponadto:
◦ Wójt Gminy – Pani Ewa Nowogrodzka,
◦ Zastępca Wójta – Pan Krzysztof Michalski,
◦ Skarbnik Gminy – Pani Iwona Skrajda,
◦ Sekretarz Gminy – Pani Anna Mielniczek,
◦ goście: Prezes Spółki Expom – Pan Tomasz Stasierski, Ośrodek Doradztwa Rolniczego –
Pani Grażyna Laskowska, Proboszcz Parafii w Janowie – ksiądz Tomasz Mogielnicki,
Radny Powiatu – Pan Tomasz Świerczek, kierownicy jednostek organizacyjnych
w Gminie Kwidzyn, pracownicy urzędu oraz media.
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon powitał wszystkich zgromadzonych
na XXXIII obradach sesji Rady Gminy Kwidzyn.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
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Ad. 2. Przedłożenie porządku sesji do zatwierdzenia.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek sesji, który radni i sołtysi
otrzymali wraz z zawiadomieniami o zwołaniu sesji. Wprowadził do porządku obrad
dwa dodatkowe projekty uchwał w pkt. 13 i 14. Nie zgłoszono żadnych wniosków
w związku z czym poddał pod głosowanie proponowany porządek sesji, który został
przyjęty jednogłośnie (15 głosami „za”), w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedłożenie porządku obrad do zatwierdzenia.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wystąpienie zaproszonych gości.
7. Przystąpienie do procedury uchwalenia budżetu na 2017 rok:
1) odczytanie projektów uchwał: w sprawie przyjęcia budżetu Gminy
Kwidzyn na rok 2017 oraz w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2026,
2) wystąpienie Wójta,
3) odczytanie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) odczytanie opinii Komisji ds. Rozwoju Gminy, Budżetu i Rolnictwa
do projektu budżetu na rok 2017,
5) odczytanie stanowiska Wójta do opinii komisji ds. Rozwoju Gminy,
Budżetu i Rolnictwa dotyczącej projektu budżetu Gminy na rok 2017,
6) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
8. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017 2026,
2) w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na 2017 rok,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2016 rok,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn
na lata 2016 -2021,
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5) uchylająca uchwalę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kwidzyńskiemu,
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi kwidzyńskiemu w roku 2017,
7) w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kwidzyńskiego,
8) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla
niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie
Gminy Kwidzyn ,
9) w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”,
10) w sprawie „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kwidzyn na lata
2017- 2019”,
11) w sprawie planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2017,
12) w sprawie planu pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2017 rok,
13) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn,
14) w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Kwidzyn porozumienia
o partnerstwie z Gminą Ryjewo, Gminą Sadlinki, Gminą Gardeja, oraz partnerem spoza
sektora finansów publicznych w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn.
„Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie gmin:
Kwidzyn, Sadlinki Ryjewo, Gardeja” ,
15) w sprawie planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XXXII sesji Rady Gminy.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
Przewodniczący oświadczył, iż protokół z XXXII sesji był wyłożony do wglądu
w budynku Urzędu Gminy, w biurze rady (pokój nr 31). Zwrócił się z pytaniem
do radnych, czy wnoszą do protokołu uwagi. W związku z brakiem uwag
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poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy, który został
przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za”.
Ad.4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
Pani Wójt ustnie przedłożyła sprawozdanie z działalności za okres od dnia
9

listopada

2016

roku

do

19

grudnia

2016

roku.

Poinformowała

o wydarzeniach, spotkaniach i uroczystościach, w których brała udział w okresie między
sesjami.
9 listopada 2016r. – mediacje w sprawie ustalenia granicy pomiędzy dwoma
prywatnymi nieruchomościami przylegającymi do działki drogowej będącej własnością
Gminy w Gniewskim Polu. Tego samego dnia odbyła się narada z Dyrektorami szkół.
10 listopada 2016r. – narada budowlana dotycząca kanalizacji sanitarnej
w Rakowcu na ul. Leśnej. Ponadto spotkanie z Panem Komoszyńskim – Dyrektorem
Zakładu Karnego w Kwidzynie na temat dalszej współpracy z Gminą Kwidzyn.
11 listopada 2016r. – wraz z Przewodniczącym Rady oraz radnymi: Ryszardem
Świerczyńskim i Stanisławem Wudarczykiem uczestniczenie w obchodach kolejnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
14 – 18 listopada 2016r. – urlop
21 listopada 2016r. – spotkanie Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn.
24 listopada 2016r. – spotkanie wszystkich Wójtów z naszego powiatu
z pracownikami urzędu w sprawie omówienia zasad współpracy przy wspólnej realizacji
projektu „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie
gmin: Kwidzyn, Sadlinki Ryjewo, Gardeja”.
25 listopada 2016r. – uczestniczenie w konferencji w Zakładzie Karnym na temat
„Readaptacji skazanych poprzez wykonywanie prac społecznych oraz na rzecz
przedsiębiorstw prywatnych”. Tego samego dnia odbyło się podsumowanie Inicjatywy
Lokalnej w Marezie.
29 listopada 2016r. – odbyło się spotkanie z Dyrektorami Gimnazjum, które
dotyczyło organizacji wyjazdów dla uczniów na „lekcje obywatelskie” organizowane przez
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Ponadto odbyło się wspólne posiedzenie komisji
stałych Rady Gminy Kwidzyn, na którym omówiono projekt budżetu na 2017 rok oraz
projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.
30 listopada 2016r. – odbiór drogi w Tychnowach.
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6 grudnia 2016r. – odbiór zgłoszonych usterek po przebudowie drogi Mareza –
Korzeniewo. Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gminy, Budżetu i Rolnictwa oraz pozostałych
komisji, na których dyskutowano nad projektem budżetu na 2017 rok.
7 grudnia 2016r. – kolejna narada pracownicza dotycząca budowy kanalizacji
sanitarnej w Rakowcu przy ul. Leśna. Tego samego dnia złożenie dokumentów dotyczących
udzielenia pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku na realizację kanalizacji w Rakowcu. Ponadto
spotkanie w Agencji Nieruchomości Rolnych i podpisanie umowy na dofinansowanie
remontu do przejętego mieszkania w Janowie.
8 grudnia 2016r. – kolejna narada z Wójtami i pracownikami oraz Powiślańską
Regionalną Agencją Zarządzania Energią w sprawie realizacji projektu odnawialnych
źródeł energii. Ponadto z Wójtami rozmawiano o możliwości uzyskania dofinansowania
dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym.
9 grudnia 2016r. – wręczenie nagród Starosty dla przedsiębiorców w Kwidzyńskim
Parku Przemysłowo – Technologicznym w Górkach. Z terenu Gminy Kwidzyn nagrody
otrzymali: Zakład Budowlano – Instalacyjny Józef Kowalski, Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” Barbara Miłoszewska, Przedsiębiorstwo Usługowo - WytwórczoHandlowe TAZFOL Zbigniew Nadzikowski, Tadeusz Głuszko Przedsiębiorstwo PREFAX
Produkcja Materiałów Budowlanych Irena Ruczko oraz Firma Handlowo – Usługowa
„Climatronix” Piotr Kalkowski.
10 grudnia 2016r. – szkolenie Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn.
12 grudnia 2016r. – uczestniczenie w spotkaniu opłatkowym dla mieszkańców
w Tychnowach organizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich.
13 grudnia 2016r.- wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy.
14 grudnia 2016r. – posiedzenie Powiatowej Izb Rolnej, którego głównym tematem
było szacowanie strat w uprawach. Ponadto w Rakowcu odbyło się spotkanie opłatkowe
dla mieszkańców zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich.
15 grudnia 2016r. – spotkanie z Wójtami w Urzędzie Gminy w Sadlinkach w celu
omówienia dokumentów dotyczących odnawialnych źródeł energii. W godzinach
popołudniowych odbyło się spotkanie opłatkowe w Marezie przygotowane przez Koło
Gospodyń Wiejskich.
16 grudnia 2016r. – spotkanie z Dyrektorem Przedsiębiorstwa Wodociągowo –
Kanalizacyjnego Panem Kozłowskim w celu omówienia realizowanych i planowanych
inwestycji. Tego samego dnia w Rakowcu odbyło się podsumowanie wszystkich inicjatyw
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lokalnych realizowanych w Gminie Kwidzyn. Ponadto odbyło się pierwsze spotkanie
opłatkowe w Górkach organizowane przez sołtysa Pana Mateusza Traczyka wspierane
przez radnego Pana Bogdana Muchowskiego.
17 grudnia 2016r. – uczestniczenie z Panem Przewodniczącym Rady w corocznym
spotkaniu „Stół Bożonarodzeniowy” organizowanym w tym roku w Sadlinkach,
w którym uczestniczyło 24 Kół Gospodyń Wiejskich z całego powiatu. Pani Wójt
podziękowała KGW z terenu Gminy za zaangażowanie i podejmowanie inicjatyw na rzecz
naszych mieszkańców.
19 grudnia 2016r. – odbyła się konferencja oświatowa w Centrum Kulturalno –
Językowym

w

Kwidzynie.

Następnie

uczestniczenie

w

spotkaniu

wigilijnym

samorządowców z województwa pomorskiego, które odbyło się w Grabówku koło Nowej
Karczmy.
Następnie Pani Wójt odczytała życzenia świąteczne od Wojewody Pomorskiego
Pana Dariusza Drelicha oraz Marszałka Województwa Pomorskiego – Pana Mieczysława
Struka.
Przewodniczący Rady podziękował Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Pani
Katarzynie Bednarek za realizację Inicjatyw Lokalnych na terenie naszej gminy.
Ad.5. Interpelacje i zapytania.
- Radni nie zgłosili interpelacji.

Ad. 6. Wystąpienie zaproszonych gości:
Jako pierwszy głos zabrał nowy Prezes firmy Expom – Pan Tomasz Stasierski, który
po objęciu stanowiska chciałby odświeżyć wizerunek firmy. Spółka działa dosyć prężnie,
rozwija się i podsumowując rok 2016 - przyniesie zysk. Planowane jest także
zatrudnienie nowych pracowników. Wyjaśnił także, że właścicielem spółki jest FOTA S.A
w upadłości układowej. Zapewnił jednak, że w rozmowie z Prezesem Panem Jakubem
Fota, nigdy nie brano pod uwagę możliwości sprzedaży spółki. Sytuacja jest jak
najbardziej stabilna i pozytywna.

Następnie wystąpiła Pani Grażyna Laskowska – przedstawiciel Biura Powiatowego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego (PODR) w Kwidzynie, która przedstawiła założenia
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projektu pt. „Ograniczenie emisji CO2 – Gminny System Doradztwa”, który realizowany
będzie przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu i Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Projekt ogólnopolski
realizowany jest przez Ministerstwo Energii oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (partner wiodący). Partnerami projektu jest 14
Wojewódzkich Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia
2023 roku. Realizacja projektu ma na celu poprawę świadomości ekologicznej
mieszkańców

obszarów

wiejskich

w

zakresie

efektywności

energetycznej

i odnawialnych źródeł energii poprzez angażowanie odbiorców w działania z tego
zakresu. Doradcy energetyczni PODR zapewniają także nieodpłatne doradztwo
energetyczne w każdej gminie województwa pomorskiego. Pani Laskowska zaprosiła
mieszkańców do korzystania z nieodpłatnych konsultacji w zakresie doboru działań
modernizacyjnych i inwestycyjnych poprawiających efektywność wykorzystania energii,
prowadzących do zmniejszenia emisji CO2 oraz zanieczyszczeń powietrza, a także
zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Radny

Jerzy

Tumiłowicz

zwrócił

uwagę

na

to,

że

za

słabo

została

rozpowszechniona informacja o szkoleniach dla rolników, którzy później dzięki
obecności na tych szkoleniach zyskiwali 2 punkty do sporządzanego wniosku
o dofinansowanie.
Pani Laskowska odpowiedziała, że przekaże tę uwagę dalej. Zaistniała sytuacja być
może wynikała z tego, że na terenie Gminy zmienił się doradca, gdyż poprzedni
przeszedł na emeryturę. Zapewniła, że mieszkańcy będą lepiej informowani
o organizowanych szkoleniach, np. za pośrednictwem sołtysów.

Ad.7. Przystąpienie do procedury uchwalenia budżetu na 2017 rok, odczytanie
projektów uchwał:
Przystąpienie do procedury uchwalenia budżetu na 2017 rok,
odczytanie projektów uchwał:
1) w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017 – 2026,
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Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył projekt niniejszej uchwały.
Następnie odczytał Uchwałę Nr 145/g236/F/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opinii o projekcie uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017 – 2026.
2) w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na 2017 rok,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył projekt niniejszej uchwały.
Następnie odczytał Uchwałę Nr 144/g236/P/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opinii o projekcie uchwały
budżetowej Gminy Kwidzyn na 2017rok.

Pani Wójt Ewa Nowogrodzka przekazała, że zarówno projekt budżetu na 2017 rok jak
i projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn

na lata 2017 – 2026 został

szczegółowo przedstawiony i omówiony na dwóch posiedzeniach komisji. Dochody i wydatki
budżetu wzrosły, ale niestety nie udało się zaspokoić wszystkich potrzeb mieszkańców
na podstawie złożonych do projektu budżetu wniosków przez radnych, jednostki
organizacyjne Gminy oraz pracowników urzędu. Dochody wzrosły znacznie, ale jest
to wynikiem otrzymanych dotacji , które stanowią łącznie ponad 22 000 000 zł z subwencjami.
Te środki muszą być wydatkowane zgodne z ich przeznaczeniem.
Pani Wójt przystąpiła do omówienia projektu budżetu na 2017 rok. Przekazała,
że na dochody bieżące Gminy składają się dochody własne w kwocie 22 606 731, co stawi 50%
ogółu budżetu oraz dotacje na zadanie własne i zlecone, dotacje celowe oraz subwencja
ogólna z budżetu państwa. Z kolei na dochody majątkowe w wysokości 2 448 000 zł wpływ
mają dochody własne, a w tym: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności, wpływy ze sprzedaży
nieruchomości oraz dotacje z WFOŚiGW, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Komendy
Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Nie mamy jednak pewności, czy dotacja z Komendy
Głównej PSP w wysokości 150 000 zł zostanie nam przyznana, ponieważ mają w przyszłym
roku zostać zmienione przepisy odnośnie przyznawania jednostkom OSP wsparcia do zakupu
wozu strażackiego. Więc ta pozycja budżetu może nie zostać zrealizowana. Na dochody
majątkowe składają się także dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków funduszy europejskich, które stanowią 62,4 % tych dochodów. Dalej Pani Wójt
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wymieniła, które pozycje mają największy wpływ na stan dochodów własnych bieżących
i majątkowych, których wysokość wynosi 23 527 731 zł. Podkreśliła, że podatek od środków
transportowych, podatek rolny i od nieruchomości są dochodami, które udało się oszacować
na poziomie lat wcześniejszych bo znamy ich przybliżone wykonanie. Istotną pozycją
w budżecie dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, jest to kwota
ponad 6 000 000 zł. Wójt Gminy nadmieniła, że w związku z obniżeniem stawek podatku
na rok 2017 Gmina Kwidzyn nie uzyska dochodu w wysokości około 1 565 510 zł. Kwota
subwencji ogólnej wynosi 9 447 048 zł, w której subwencja oświatowa stanowi 7 681 557 zł.
Pani Ewa Nowogrodzka powiedziała, że trudno jest mówić o 100% realizacji dochodów,
ponieważ jest wiele niewiadomych. Mogą one wpłynąć na przesuniecie zadań lub
zmniejszenie zakresu zaplanowanych zadań. Będziemy o tym decydować w trakcie roku.
W dalszym ciągu będziemy podejmować działania w celu pozyskania środków
pozabudżetowych, w szczególności na zadania inwestycyjne, gdyż nie ma możliwości realizacji
koniecznych inwestycji opierając się tylko na środkach własnych.
Następnie Pani Wójt poinformowała, że wydatki zaplanowano w wysokości 52 261 200
zł. Przekazała także, że w roku 2017 planuje się deficyt budżetowy w kwocie 4 602 200 zł,
który pokryty zostanie z zaciągniętego kredytu w kwocie 8 500 000 zł. Łączna kwota kredytu
i pożyczek do spłaty w roku 2017 wyniesie 4 496 800 zł. Pani Wójt uważa, że nawet jeśli środki
będą pochodziły z kredytu to zostaną dobrze wykorzystane, dlatego że na inwestycje łącznie
przeznaczamy ponad 9 000 000 zł, czyli więcej niż zaciągamy kredytu. Świadczy to o dalszym
rozwoju Gminy i realizacji wielu inwestycji, na które czekają mieszkańcy. Kontynuując, Pani
Wójt szczegółowo opisała wydatki bieżące oraz majątkowe budżetu ze wskazaniem
poszczególnych kwot.
Poinformowała, że zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku planuje się w kwocie
16 782 385 zł, które stanowi 35,2% planowanych dochodów na rok 2017. W roku 2017 nie
planuje się udzielenia poręczeń i gwarancji. Projekt wieloletniej prognozy finansowej został
opracowany na lata 2017-2026 i Gmina uaktualniła prognozę spłaty zadłużenia w latach
od 2017 do 2026. W latach 2019-2026 planuje się nadwyżki budżetowe, które będą
przeznaczone na spłatę zadłużenia. Pani Wójt dodała, że na rok 2017 został także
wyodrębniony fundusz sołecki zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kwidzyn w sprawie funduszu
sołeckiego i zaplanowano wydatki na ten cel w kwocie 514 840 zł, w tym wydatki majątkowe
426 918 zł. Na dzień 30 września 2016r. Gmina posiadała zobowiązanie w kwocie 9 633 185
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zł. Wójt Gminy przekazała także informację o posiadanych udziałach w spółkach handlowych
- na dzień 30 września 2015r.
Następnie Pani Ewa Nowogrodzka przystąpiła do przedstawienia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2016-2026 omawiając wpisane do realizacji inwestycje.
Kolejno wyczytywała nazwę i cel zadania, okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz
kwoty wydatkowane w poszczególnych latach.
Podsumowując, Pani Wójt przypomniała, że nie wszystkie wnioski radnych
i pracowników urzędu zostały przyjęte do realizacji, bo nie jest to możliwe szacując
możliwości naszego budżetu.
Następnie głos zabrał Pan Leszek Kędziora - Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju
Gminy, Budżetu i Rolnictwa odczytując opinię komisji do projektu budżetu Gminy Kwidzyn
na rok 2017 oraz do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata
2017 - 2026.
Opinia stanowi załącznik do protokołu.

Pani Wójt po wysłuchaniu opinii Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Gminy,
Budżetu i Rolnictwa przedstawiła swoje stanowisko do opinii i wniosków komisji zgłoszonych
do projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej.
Opinia stanowi załącznik do protokołu

Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon otworzył dyskusję i poprosił radnych
o zabieranie głosu.
Radny Jerzy Tumiłowicz stwierdził, że dyskusja na posiedzeniach komisji była
rzeczowa, każdy z radnych miał swoje uwagi do poszczególnych pozycji budżetu. Nadmienił,
że również nie do końca zgadza się z różnymi punktami w tym budżecie np. przekazaniem
1 000 000 zł na objęcie kolejnych udziałów w KPPT w Górkach. Dodał, że najważniejsze jest
to, że budżet udało się ostatecznie dopiąć i jest za przyjęciem budżetu na 2017 rok w takiej
formie.
Radny Leszek Kędziora podkreślił, że na pewno żaden samorząd nie spotyka się
z aprobatą radnych przy uchwalaniu budżetu. Stwierdził, że radny jest radnym nie tylko
ze swojego terenu, ale także całej gminy i ciężko jest wypracować kompromis, który
zadowoliłby wszystkich. Rekomendował podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Kwidzyn na 2017 rok.
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Radny Henryk Ordon przypomniał, że radni nie byli za zaciągnięciem większego
kredytu na objęcie udziałów w KPPT w Górkach w wysokości 3 000 000 zł, dlatego
ostatecznie jest to kwota 1 000 000 zł. Stwierdził, że naszej Gminy nie stać na takie duże
obciążenie jakim byłoby objęcie udziałów za 3 000 000 zł i dlatego zostało w tej sprawie
skierowane pismo do Starosty Powiatu oraz Burmistrza Miasta. Przypomniał, że posiedzenia
komisji były burzliwe ponieważ ciężko było zdecydować czy mamy obniżyć dotacje np. dla
Gminnego Ośrodka Kultury lub na oświatę bądź zdjąć środki z inwestycji. Dodał, że mimo
wszystko dużo przedsięwzięć zostało przyjętych do realizacji i z tego powinniśmy się cieszyć.
Radna Katarzyna Rublewska stwierdziła, że nie jest to budżet naszych marzeń. Temat
KPPT w Górkach i przekazanie kolejnych środków na objęcie udziałów będzie zawsze sprawą
kontrowersyjną. Propozycja obniżenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury była jedną
z możliwości szukania oszczędności, a nie propozycją zamknięcia działalności ośrodka. Radna
wyraziła zadowolenie z realizacji projektu Pomorskie Trasy Rowerowe oraz wykonania ścieżki
pieszo- rowerowej w Rozpędzinach.

Uwag ani zastrzeżeń do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017 – 2026 nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego podjęto
uchwałę 13 głosami „za” oraz 2 glosami „przeciw” nadając jej numer XXXIII/210/16.
W głosowaniu udział wzięło 15 obecnych na sesji radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Uwag ani zastrzeżeń do projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn
na 2017 rok nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący poddał go pod głosowanie.
Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego podjęto uchwałę 14 głosami „za” oraz
1 głosem „wstrzymującym się” nadając jej numer XXXIII/211/16. W głosowaniu udział wzięło
15 obecnych na sesji radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Pani Wójt podziękowała radnym za podjęcie tych dwóch ważnych uchwał, które
pozwolą realizować zadania od 2 stycznia 2017 roku. Podkreśliła, że zrozumiałe jest to,
iż każdy zabiega o to, aby wśród jego najbliższego otoczenia został wykonany jak największy
zakres inwestycji. Niestety czasem z niektórych pomysłów należy rezygnować ze względu na
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brak środków. Pani Wójt także podziękowała radnym za wyrozumiałość i każdą opinię –
nawet negatywną, która jeszcze bardziej mobilizuje do działania.

Ad. 8. Podjęcie uchwał:
3) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2016 rok,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Projekt uchwały przedstawiła i uzasadniła Skarbnik Gminy Pani Iwona Skrajda.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący poddał go
pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego podjęto uchwałę
15 głosami „za” nadając jej numer XXXIII/212/16. W głosowaniu udział wzięło 15
radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu

4) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na
lata 2016 -2021,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Projekt uchwały przedstawiła i uzasadniła Skarbnik Gminy Pani Iwona Skrajda.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 15 głosami „za” nadając jej numer XXXIII/213/16. W głosowaniu udział
wzięło 15 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu

5)

uchylająca

uchwalę

w

sprawie

udzielenia

pomocy

finansowej

Powiatowi

Kwidzyńskiemu,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 15 głosami „za” nadając jej numer XXXIII/214/16. W głosowaniu udział
wzięło 15 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu
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6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi kwidzyńskiemu w roku 2017,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 15 głosami „za” nadając jej numer XXXIII/215/16. W głosowaniu udział
wzięło 15 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu

7) w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kwidzyńskiego,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 15 głosami „za” nadając jej numer XXXIII/216/16. W głosowaniu udział
wzięło 15 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu

8) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla niepublicznych
przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Kwidzyn ,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 15 głosami „za” nadając jej numer XXXIII/217/16. W głosowaniu udział
wzięło 15 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu

9) w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
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podjęto uchwałę 15 głosami „za” nadając jej numer XXXIII/218/16. W głosowaniu udział
wzięło 15 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu

10) w sprawie „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kwidzyn na lata 20172019”.
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 15 głosami „za” nadając jej numer XXXIII/219/16. W głosowaniu udział
wzięło 15 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu

11) w sprawie planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2017.
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 15 głosami „za” nadając jej numer XXXIII/220/16. W głosowaniu udział
wzięło 15 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu

12) w sprawie planu pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2017 rok,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 15 głosami „za” nadając jej numer XXXIII/221/16. W głosowaniu udział
wzięło 15 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu
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13) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 15 głosami „za” nadając jej numer XXXIII/222/16. W głosowaniu udział
wzięło 15 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu

14) w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Kwidzyn porozumienia
o partnerstwie z Gminą Ryjewo, Gminą Sadlinki, Gminą Gardeja, oraz partnerem spoza
sektora finansów publicznych w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn.
„Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie gmin:
Kwidzyn, Sadlinki Ryjewo, Gardeja” .
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 15 głosami „za” nadając jej numer XXXIII/223/16. W głosowaniu udział
wzięło 15 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu

15) w sprawie planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 15 głosami „za” nadając jej numer XXXIII/224/16. W głosowaniu udział
wzięło 15 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XXXII sesji Rady Gminy.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił zastępca Wójta Pan Krzysztof
Michalski.
Odpowiedź stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
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Ad. 11. Wolne wnioski.
- nie zgłoszono.
Ad. 12. Zakończenie obrad Sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim uczestniczącym w XXXIII sesji Rady
Gminy Kwidzyn. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący uznał sesję Rady
Gminy Kwidzyn za zamkniętą.
PROTOKOŁOWAŁA:
Inspektor ds. organizacyjnych. i samorządowych

PRZEWODNICZYŁ:
Przewodniczący Rady

Katarzyna Kisiel

Henryk Ordon
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