PROTOKÓŁ Nr XXII/16
z sesji Rady Gminy Kwidzyn
odbytej w dniu 7 stycznia 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. 9.00, a zakończył o godz. 12.00

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

11

radnych,

wobec

czego

rada

posiada

wymagane

quorum

do podejmowania prawomocnych uchwał. W sesji uczestniczyli ponadto:
◦ Wójt Gminy – Pani Ewa Nowogrodzka,
◦ Zastępca Wójta – Pan Krzysztof Michalski,
◦ Skarbnik Gminy – Pani Iwona Skrajda,
◦ Sekretarz Gminy – Pani Anna Mielniczek,
◦ ponadto: Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Leszek Czarnobaj, Radni powiatu
Pani Krystyna Łapacz oraz Pan Tomasz Świerczek, adwokat Pan Paweł Polonis, Koło
łowieckie „Knieja” – Pan Marek Wojtynowski, Koło łowieckie „Odyniec” - Pan Leszek
Zaremba.

Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon powitał wszystkich zgromadzonych
na XXII 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. Nie zgłoszono żadnych wniosków
w związku z czym poddał pod głosowanie proponowany porządek sesji, który został
przyjęty jednogłośnie (13 głosami „za”), w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedłożenie porządku obrad do zatwierdzenia.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wystąpienie przedstawicieli kół łowieckich.
7. Podjęcie uchwał:
1) sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez
Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Powiatu Kwidzyńskiego "Kamionka",
Genowefę Szczotka, Mirosława Kalman, Krzysztofa Cichowlaz oraz Irenę Hauer
z dnia 7 grudnia 2015 roku,
2) w sprawie planu pracy Komisji Statutowo – Regulaminowej.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XXI sesji Rady Gminy.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.
Przewodniczący oświadczył, iż protokół z XXI sesji był wyłożony do wglądu
w budynku Urzędu Gminy, w biurze rady (pokój nr 19). Zwrócił się z pytaniem
do radnych, czy wnoszą do protokołu uwagi. W związku z brakiem uwag
poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy, który został przyjęty
jednogłośnie 11 głosami „za”.
Ad 4. Interpelacje i zapytania.
Radny Wiesław Namiak podziękował radnym za zorganizowanie paczki
świątecznej z żywnością i słodyczami dla rodziny z Tychnów i Marezy. Podkreślił,
że to bardzo dobra inicjatywa, którą z pewnością radni będą kontynuować.
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(Stan radnych: 15)
Ad 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
Pani Wójt ustnie przedłożyła sprawozdanie z działalności za okres od dnia
18 grudnia 2015r. do dnia 6 stycznia 2016 roku. Poinformowała o wydarzeniach,
spotkaniach i uroczystościach, w których brała udział w okresie między sesjami:
18 grudnia 2015r. – w godzinach popołudniowych spotkanie opłatkowe w Tychnowach.
23 grudnia 2015r. – urlop wypoczynkowy. Wzięcie udziału w uroczystościach
pogrzebowych byłego pracownika Urzędu Gminy Pana Zbigniewa Troper.
30 grudnia 2015r. – spotkanie w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo – Technologicznym
w Górkach odnośnie sytuacji finansowej parku.
5 stycznia 2016r. – spotkanie w sprawie realizacji Programu „Sport po 16” z Dyrektorem
Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji.
Ponadto trwały pracy nad przygotowaniem materiałów na tegoroczne zebrania
wiejskie oraz do kolejnego wydania kwartnika Nasza Gmina Kwidzyn.

Ad. 6. Wystąpienie przedstawicieli kół łowieckich.
Na wstępie głos zabrał senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Leszek Czarnobaj
składając wszystkim życzenia noworoczne. Odnosząc się do swojej pracy stwierdził,
że historia polskiego parlamentaryzmu nie widziała takiej sytuacji, jaka obecnie
ma miejsce, że pomimo wszystkich głosów sprzeciwu i negatywnych opinii specjalistów
i prawników przyjmuje się niektóre ustawy. Senator podkreślił, że ma nadzieje, iż nowy
rok wprowadzi więcej porządku i będzie rokiem sukcesów.
Pan Marek Wojtynowski – koło łowieckie „KNIEJA”. Prezes koła podziękował
za zaproszenie na sesję i możliwość wyjaśnienia niektórych zagadnień oraz
przedstawienia pomysłów na dalszą, dobrze układającą się współpracę. Następnie
omówił działalność koła. Koło działa na terenie Gminy Kwidzyn w rejonie sołectw:
Dankowo, Rakowiec (prawa strona) oraz w stronę Prabut. Przypomniał, że koło
funkcjonuje na podstawie ustawy Prawo łowieckie, które obecnie jest nowelizowane
m.

in.

w

zakresie

dzierżawy

obwodów

oraz

przedłużania

tych

dzierżaw

na odpowiednich terenach. Pan Prezes podkreślał, że Prawo łowieckie oraz
Rozporządzenie Ministra Środowiska stanowią, że dzierżawca obwodów, czyli koło
łowickie jest zobowiązane współpracować z właścicielami gruntów i tak samo powinno
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to działać w druga stronę. Borykamy się z nieprawidłowymi zgłoszeniami szkód oraz
próbami wyłudzeń odszkodowań, a także zwyczajnym brakiem szacunku. Dla koła
najważniejsze jest, aby dany właściciel gruntu przed zgłoszeniem szkody zwrócił się
o środki odstraszające lub pastuchy w celu zabezpieczenia terenu. Zapewnił, że raczej
wszystkie koła łowieckie przesyłają w miesiącu styczniu do Gminy informację na temat
formy zgłoszenia szkód łowieckich ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można takie
szkody zgłaszać i na jakim formularzu. Staramy się unikać zgłoszeń telefonicznych,
ponieważ często zdarzało się, że rolnicy później się z nich wycofują i nie mamy żadnego
dowodu. Po wyrządzonej szkodzie najważniejsze jest przesłanie pisma poczta poleconą
z odpowiednimi danymi, czyli wypełnionym formularzem. Każdy z sołtysów powinien
wiedzieć, że w Gminie jest taki formularz oraz orientować się kto jest dzierżawcą
gruntów na ich terenie. Musimy się dogadywać między sobą. Ważne jest aby
prawidłowo i na czas zgłaszać powstałe szkody.
Radny powiatu Pan Tomasz Świerczek zapytał o wykonanie planów łowieckich
za poprzednie lata. Zauważył, że Minister Środowiska zaleciał kołom łowieckim
dokarmianie dzików, czy jest to realizowane? Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o szacownie
szkód, zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, termin na zgłoszenie szkody wynosi 7 dni
od dnia jej zauważenia. Podkreślił, że ustawa nie reguluje druku zgłoszenia szkody. Ile
miejsc poprawy bytowania zwierzyny utworzyło koło?
Prezes koła odpowiedział, że od kilku lat w jego kole pozyskanie planów
wyniosło 100%. Jeśli chodzi o dzika to wnioskujemy do Rady Rejonu o zwiększenie
planu. Temat dokarmiania dzików wiąże się z nowelizacją ustawy, która trwa i raczej
jest mało realna. Dziki i tak są dokarmiane przez koła łowieckie i nie jest to problemem.
Aby utrzymać zwierzynę łowną w lesie wysypywane jest ok. 300 – 350 ton treściwej
karmy. W ubiegłym roku wysokość wyrządzonych przez zwierzynę szkód wyniosło
kwotę 112 000 zł, z tego 1/3 wypłaciło właśnie koło „Knieja”. Staramy się walczyć
z siedliskami zwierzyny drobnej. Zakupywane są bażanty i zające i wypuszczane
na łowiska. Jeśli chodzi o druk zgłaszania szkody to faktycznie nie wynika on z ustawy.
Został on jednak przez nas opracowany, aby ułatwić rolnikom wpisanie podstawowych
danych, jakie należy podać przy ustalaniu szkód. Na zgłoszenie szkody mamy 3 dni od jej
rozpoznania. Pan Prezes proponuje, aby na zebraniach wiejskich sołtysi przekazali
mieszkańcom informacje w jaki sposób należy zgłaszać szkody.
4

Radny Tomasz Świerczek zauważył, że to Rada Rejonu decyduje ile zwierzyny ma
być pozyskanej, koła łowieckie nie mają na to wpływu. Pan Prezes nadmienił, że w tym
roku Rada Rejonu przyjęła takie plany, których nie jesteśmy w stanie wykonać bo nie
posiadamy tyle zwierzyny płowej.
Radny Leszek Kędziora podniósł, że łowiectwo to ekskluzywne hobby.
Wyposażenie myśliwego w broń, samochód terenowy posiadają ludzie majętni.
Przedstawiciele niektórych kół łowieckich nie odbierają korespondencji, unikają
kontaktu telefonicznego i wypłacania odszkodowań.
Pan Wojtynowski odpowiedział, że nie uważa się za elitę w społeczeństwie.
Prowadzenie koła łowieckiego to nie jest sport, ani hobby tylko pasja i nie jesteśmy
majętni jako koła. Lepszym porównaniem są raczej majątki rolników i kół łowieckich.
Jest to jest zajęcie, które jest naszą pasją i wykonujemy je z zaangażowaniem, nawet
po terminie jedziemy w teren i sprawdzamy zgłoszone szkody. Reagujemy
na zgłoszenia. Myśliwi nie unikają kontaktu telefonicznego, są sytuacje kiedy naprawdę
nie mogą odebrać telefonu. Pan Prezes uważa jednak, że wszystkie koła powinny
reagować na zgłoszenia i wypracowywać dobre relacje na linii rolnicy – myśliwi.
Radny Piotr Spaczyński zapytał czy to prawda, że po nowelizacji ustawy Prawo
łowieckie część kompetencji przejmie Wojewoda. Czy dotyczyć to będzie wypłaty
odszkodowań czy dzierżawienia gruntów?
Pan Wojtynowski odpowiedział, że obecny projekt jest dostępny w internecie
i można się z nim zapoznać, ale nie wnosi istotnych zmian. Jest propozycja, aby połowa
odszkodowań przeszła na dzierżawców, czyli koło łowieckie, a druga połowa na Skarb
Państwa. Zobaczymy czy taki zapis w ogóle przejdzie. Pan Prezes liczy, że współpraca
z kołami będzie nadal przebiegała dobrze, a komunikacja jeszcze lepiej.
Senator Leszek Czarnobaj podsumował, że jest to przenoszenie winy na Radę
Rejonu. Pan Senator podniósł, że to produkcja drewna jest głównym celem istnienia
lasów państwowych w Polsce. Żadne normy prawne nie są w stanie rozwiązać problemu
relacji między ludzkich. Wszelkie niejasności najlepiej byłoby załatwić na szczeblu
rolnik – nadleśniczy/myśliwy. Należy rozmawiać, reagować i wspólnie szukać
kompromisów. Pan Senator dodał, że w jego ocenie nowy projekt ustawy Prawo
łowieckie jest lobbystyczny i jest przeciwny postulatom środowisk myśliwych.
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Radny Piotr Spaczyński stwierdził, że problem tkwi w tym, że nie możemy się
ubezpieczyć od szkód zwierzyny łownej, rolnicy pozostają z problemem sami i są zależni
tylko od koła łowieckiego. Zdaniem radnego w skład komisji ds. szacowania szkód
powinien też wchodzić przedstawiciel Izby Rolniczej oraz Ośrodka Doradztwa
Rolniczego.
Pan Senator przekazał, że kiedy projekt nowelizacji ustawy trafi do Senatu zgłosi
potrzebę uregulowania kwestii ubezpieczenia dla rolników. Z kolei procedura
szacowania szkód rządzi się swoimi zasadami i nie może w niej uczestniczyć rolnik,
który poniósł stratę. Dobrze byłoby jednak, gdyby osoba poszkodowana mogła wnieść
do protokołu swoje uwagi i spostrzeżenia.
Radny Leszek Kędziora podkreślił, że stroną jest zarówno rolnik i koło łowieckie
– nie ma tu równowagi. Może dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby szacowaniem
i uznawaniem jakości szkód zajęli się niezależni eksperci.
Pan Senator potwierdził, że zespół, który szacuje szkodę powinien się składać
z grupy niezależnych biegłych, który przyjeżdża i szacuje szkody, a stronami są wówczas
koło łowieckie i poszkodowany.
Radny Tomasz Świerczek zapytał dlaczego nie są uznawane szkody w razie
wypadku komunikacyjnego z udziałem zwierzyny, która jest własnością Skarbu
Państwa. Skarb Państwa powinien za to zapłacić. Ponadto Pan radny przypomniał,
że czynsz dzierżawny, który płacą koła łowieckie w 50% zostaje w Gminie, a w 50% jest
przekazywany do Izb Rolniczych.
Pan Senator odpowiedział, że stanowisko odnośnie wypadów komunikacyjnych
z udziałem zwierzyny jest niezmienne.

Należy pamiętać, że w momencie wjazdu

w teren, gdzie znajduje się znak ostrzegawczy o występowaniu zwierzyny należy
zwolnić. Jest to ostrzeżenie dla kierowców, które zwalnia Skarb Państwa w razie
wystąpienie kolizji od odpowiedzialności.
Radny Leszek Kędziora zapytał co ma Starostwo do dzierżawienia czyjegoś
prywatnego gruntu, bo to Starostwa dzierżawią obwody łowieckie. Jakim prawem mają
dysponować moją ziemią. Dlaczego parlamentarzyści nie widzą tego problemu?
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Pan Senator odpowiedział, że Starosta występuje nie jako organ władzy
samorządowej, a jako reprezentant Skarbu Państwa. Posiada to tego uprawnienia i stąd
jego ustawowe upoważnienie do podejmowania wszelkich czynności. Nadmienił przy
tym, że Prawo łowieckie wymaga gruntownej zmiany w zakresie należytego chronienia
własności prywatnej.
Prezes Koła Pan Wojtynowski podziękował za zaproszenie i możliwość
przedstawienia problemów kół łowieckich. Podsumował, że współpraca jest bardzo
dobra, a może być lepsza przy zachowaniu podstawowych zasad.

Ad. 7. Podjęcie uchwał:
1) sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Stowarzyszenie
Ochrony Dziedzictwa Powiatu Kwidzyńskiego "Kamionka", Genowefę Szczotka, Mirosława
Kalman, Krzysztofa Cichowlaz oraz Irenę Hauer z dnia 7 grudnia 2015 roku
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Zastępca Przewodniczącego odczytał wezwanie wniesione przez Stowarzyszenie
Ochrony Dziedzictwa Powiatu kwidzyńskiego „Kamionka”, Panią Genowefę Szczotka,
Pana Mirosława Kalman, Pana Krzysztofa Cichowlaz oraz Panią Irenę Hauer.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 9 głosami „za” (Stanisław Wudarczyk, Henryk Ordon, Katarzyna
Rublewska, Franciszek Sokołowski, Leszek Kędziora, Karol Rupar, Józef Wdowiak,
Wiesław Namiak, Bogdan Muchowski) oraz 2 głosami „przeciw” (Ryszard Świerczyński,
Piotr Spaczyński) nadając jej numer XXII/136/16. W głosowaniu udział wzięło 11
radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

2) w sprawie planu pracy Komisji Statutowo – Regulaminowej.
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 11 głosami „za” (Stanisław Wudarczyk, Henryk Ordon, Katarzyna
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Rublewska, Franciszek Sokołowski, Leszek Kędziora, Karol Rupar, Józef Wdowiak,
Wiesław Namiak, Bogdan Muchowski, Ryszard Świerczyński, Piotr Spaczyński) nadając
jej numer XXII/137/15. W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XXI sesji Rady Gminy.
Zastępca Wójta Pan Krzysztof Michalski przekazał, że interpelacja odnośnie
zaproszenia na sesję przedstawicieli kół łowieckich została zrealizowana.
Ad. 8. Wolne wnioski.
Radny Tomasz Świerczek podniósł, że władze Starostwa i radni Powiatu, nie
wiedzą, że dla sołectwa Górek jest przygotowywana zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Pani Wójt odpowiedziała, że na razie jeszcze obowiązuje stary plan, ale jesteśmy
po konsultacjach społecznych, na które nie przyszedł nikt. Nie zostały zgłoszone żadne
wnioski podczas wyłożenia planu, dlatego niebawem będzie on przygotowywany
do uchwalenia. Zmiana planu została poczyniona na wniosek jednego z przedsiębiorców.
Radny Piotr Spaczyński zapytał jak wygląda sytuacja finansowa KPPT w Górkach?
Pani Wójt odpowiedziała, że obecnie sytuacja nie jest najlepsza. Prawdopodobnie
nastąpi redukcja etatów w celu oszczędzenia wydatków.
Ad. 9. Zakończenie obrad Sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim uczestniczącym w XXII 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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