PROTOKÓŁ Nr XXXIV/17
z sesji Rady Gminy Kwidzyn
odbytej w dniu 26 stycznia 2017 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. 18.00

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

11

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: Jacek Wilke – PWK w Kwidzynie, Prezesi Kół Łowieckich: „Odyniec”- Pan Leszek
Zaremba, „Bizon” – Pan Waldemar Kondracki i „Knieja” – Pan Edward Bednarski oraz
media.
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon powitał wszystkich zgromadzonych
na XXXIV obradach sesji Rady Gminy Kwidzyn.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

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
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w związku z czym poddał pod głosowanie proponowany porządek sesji, który został
przyjęty jednogłośnie (11 głosami „za”), w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedłożenie porządku obrad do zatwierdzenia.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
6. Wystąpienie zaproszonych gości.
7. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na
2017 rok,
2) zmieniająca

uchwałę w sprawie

przyjęcia

wieloletniej prognozy

finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2026,
3) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2017
roku,
4) zmieniająca uchwalę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kwidzynie,
5) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na okres od 1 marca 2017r. do 28 lutego 2018r. na terenie Gminy
Kwidzyn,
6) w sprawie nadanie nazw ulic w miejscowości Rozpędziny,
7) w sprawie nadanie nazwy ulicy „Stawowa” drodze wewnętrznej
w Korzeniewie,
8) w sprawie ustalenia limitu zwolnień od podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis na rok podatkowy 2017,
9) w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady
Gminy za rok 2016, ,
10) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
w roku 2016,
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11)w sprawie zawarcia przez Gminę Kwidzyn z Gminą Ryjewo, Gminą
Gardeja i Gminą Sadlinki porozumienia o partnerstwie dotyczącego
realizacji projektu partnerskiego pn. „Ograniczenie zagrożeń naturalnych
na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo)
polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych
jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem
na magazyn przeciwpowodziowy”.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
Ad 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
Przewodniczący oświadczył, iż protokół z XXXIII 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
poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy, który został
przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za”.
Ad.4. Interpelacje i zapytania.
- nie zgłoszono
Ad. 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
Pani Wójt ustnie przedłożyła sprawozdanie z działalności za okres od dnia
29

grudnia

2016

roku

do

25

stycznia

2017

roku.

Poinformowała

o wydarzeniach, spotkaniach i uroczystościach, w których brała udział w okresie między
sesjami:
29 grudnia 2016r. – uczestniczenie w walnym zgromadzeniu wspólników
Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego na temat podniesienia kapitału
spółki o 3 000 000 zł.
30 grudnia 2016r. – w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Wójtów i podpisanie
porozumienia w sprawie projektu odnawialnych źródeł energii z Powiślańską
Regionalną Agencją Zarządzania Energią.
2 stycznia 2017r. – spotkanie z Przewodniczącym Rady Panem Henrykiem Ordonem
oraz jego zastępcą Panem Franciszkiem Sokołowskim w celu omówienia kwestii
poruszanych na walnym zgromadzeniu wspólników KPPT w Górkach.
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5 stycznia 2017r. – odbyła się narada z zespołami pracowników urzędu na tematy
dotyczące realizacji remontów i inwestycji na ten rok oraz zimowego utrzymania dróg.
Tego samego dnia miało miejsce wyłożenie projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla Gilwy Małej.
10 stycznia 2017r. – odbyła się kolejna narada z pracownikami, której głównym
tematem było omówienie przygotowywanych projektów do aplikowania o środki z Unii
Europejskiej oraz przygotowanie projektów uchwał i porozumień.
11 stycznia 2017r. - spotkanie z Panem Karolem Markowskim - pełniącym obowiązki
Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w celu omówienia przebiegu
ścieżek pieszo – rowerowych z Nowej Wsi kwidzyńskiej do Tychnów oraz z Tychnów
do Brachlewa. Złożenie dokumentacji projektowej na ścieżkę Nowa Wieś Kwidzyńska –
Tychnowy ze wszystkimi uzgodnieniami .
12 stycznia 2017r. – narada z pracownikami w celu omówienia zadań inwestycyjnych
przyjętych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego oraz przygotowania wniosku
w ramach konkursu, który ogłosiła Powiślańska Lokalna Grupa Dzialania. Ponadto
spotkanie z przedstawicielami Energii Oświetlenie na temat modernizacji oświetlenia
ulicznego.
13 stycznia 2017r. – podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie
zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” na kwotę 2 000 000
zł.
14 stycznia 2017r. – spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury oraz
pracownikami urzędu w sprawie omówienia kalendarza imprez na rok bieżący.
19 stycznia 2017r. – wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy. Omawiano
projekty uchwał przedkładane na dzisiejszą sesję oraz poruszono kwestię sprzedaży
gruntów w KPPT w Górkach oraz możliwość obniżenia ich wartości.
20 stycznia 2017r. – spotkanie z Prezesem KPPT w Górkach na temat sprzedaży
gruntów w KPPT. Ponadto odbyło się spotkanie Wójtów, na którym omawiano projekt
dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kwestie aplikowania do PLGD.
24 tycznia 2017r. – spotkanie z Przewodniczącym Rady oraz Prezesem Zarządu
Gminnego OSP na temat współpracy z Gminą. W godzinach popołudniowych odbyło się
spotkanie informacyjne w Rakowcu, które dotyczyło rozbudowy drogi wojewódzkiej
nr 521.
25 stycznia 2017r. – spotkanie z Komendantem PSP Panem Sławomirem Bogielem oraz
przedstawicielami jednostek OSP w Gminie w kwestii przygotowania wniosku
o dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego.
Pani Wójt poinformowała, że od 12 stycznia 2017r. odbywają się coroczne zebrania
wiejskie i potrwają do 8 lutego.
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Ad. 6. Wystąpienie zaproszonych gości:
Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne w Kwidzynie
Pan Jacek Wilke poinformował, że Zarząd przedsiębiorstwa zwrócił się z wnioskiem
o zatwierdzenie taryf ponieważ chce utrzymać cenę, która obowiązuje już od dwóch lat
tj. 3,05 zł+ VAT za m³ dostarczanej wody oraz 3,50 zł + VAT za m³ odprowadzanych
ścieków. Przekazał, że obecnie spółka nie posiada wyników badania bilansu rocznego,
ale zostało wypracowane około 240 000 zł zysku, z tym, że połowa pochodzi
z umorzenia końcówki kredytu zaciągniętego na inwestycje z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przewodniczący

Rady

Pan

Henryk

Ordon

poruszył

problem

związany

z przepompownią nr 8 na ul. Spółdzielczej w Korzeniewie i wydobywającym się z niej
nieprzyjemnym zapachem. Pan Wilke odpowiedział, że przedsiębiorstwo posiada 250
przepompowni w otoczeniu miasta, a ścieki spływają grawitacyjnie i jest to spory
problem. Kilka tych najstarszych przepompowni – około 8 sztuk udało się w roku
ubiegłym generalnie wyremontować za kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Kolejny
problem stanowi niewłaściwe użytkowanie, które doprowadza do zapychania.
Od niedawna stosujemy pompy z rozdrobniaczami, które sprawdzają się. Należy
zwracać szczególną uwagę na to, co wrzucamy do kanalizacji ciśnieniowej, która jest
szczególnie czuła na nietypowe rzeczy. Rozpowszechniamy także ulotki informacyjne
na temat tego, co można wrzucać do kanalizacji, a czego zdecydowanie nie.
Radny Jerzy Tumiłowicz stwierdził, że cieszy fakt, iż nie będzie podwyżek
w opłatach za wodę i ścieki. Zapytał odnośnie przebudowy przepompowni w Liczu
podczas rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521. Pan Prezes odpowiedział, że jest
wykonany całkiem nowy projekt tej przepompowni i zostanie zrealizowany podczas
rozbudowy drogi.
Koło łowieckie „Bizon” – Pan Waldemar Kondracki
Prezes koła poinformował, że w roku 2016 do czasu zbierania żniw wpłynęło 36
wniosków o szacowanie szkód na powierzchni 244 ha 75a. Wypłacono ponad 26 000 zł
odszkodowań. Szkody wystąpiły głównie w pszenicy ozimej i burakach. Koło brało
czynny udział w zabezpieczaniu pól przed zwierzyną. Na dzień dzisiejszy zrealizowany
został założony plan odstrzału dzika w 85 %. Prezes koła poinformował, że obecnie
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w województwie pomorskim najwięcej wilków występuje na terenie Powiatu
Kwidzyńskiego i Nadleśnictwa Kwidzyn.
Sołtys Elżbieta Szczukowska zapytała, dlaczego miernikiem wyrządzonych przez
dziki szkód w uprawach jest wypłacalność za zgłoszone szkód? Prezes koła
odpowiedział, że jest to odzwierciedleniem wyrządzonych szkód. Sołtys uważa, że pod
uwagę powinny zostać brane także szkody rolników, którzy ich nie zgłaszają. Prezes
zapewnił, że jest to jeden z mierników stanu zwierzyny, dodatkowo obserwujemy czy
zwierzyny jest więcej lub mniej i dokonujemy inwentaryzacji.
Radny Jerzy Tumiłowicz prosi o udostępnienie np. w urzędzie gminy aktualnych
adresów i numerów kontaktowych do kół łowieckich, aby mieszkańcy wiedzieli, gdzie
dokładnie można zgłaszać szkody. Pan Prezes odpowiedział, że co roku jest określony
termin, do którego koła zobowiązane są podać miejsce przyjmowania zgłaszanych szkód
łowieckich. Podajemy te dane do Gminy, Starostwa, Nadleśnictwa oraz Izb Rolniczych.
Radny Piotr Spaczyński zapytał odnośnie planowanych zmian przepisów w Prawie
łowieckim. Pan Prezes odpowiedział, że ustawa jest w trakcie procedowania przez
Ministerstwo Ochrony Środowiska i Ministerstwo Rolnictwa. W projekcie ustawy jest
zapisana propozycja, aby wyrządzone szkody szacowały Lasy Państwowe. Do dnia 31
grudnia bieżącego roku wszystko zostaje jeszcze po staremu.
Radny Leszek Kędziora uważa, że niewłaściwy jest system, gdy „jest się sędzią
we własnej sprawie”. W skład komisji szacującej szkody powinny wchodzić niezależne
osoby. Pan Prezes odpowiedział, że podczas szacowania szkód koło może wnosić uwagi
do protokołu, a ponadto mamy możliwość zawarcia „ugody”. Radny podnosi także
kwestię płacenia rolnikom za dzierżawę gruntów. Pan Kondracki uważa, że faktycznie
tak powinno być, ale musimy działać zgodnie z ustawą i nie mamy na to wpływu. Zależy
nam na dobrych relacjach między rolnikami, a myśliwymi.
Koło łowieckie „Odyniec”- Pan Leszek Zaremba
Prezes koła poinformował, że koło działa na obszarze 20% z całego obwodu
Korzeniewo – Nebrowo. W roku ubiegłym zgłoszono 6 szkód i wypłacono 100%
odszkodowań. Koło dogaduje się z rolnikami w kwestii wypożyczania pastuchów.
Ponadto wspólnie dokonywane jest grodzenie i zabezpieczanie drogi. Nie mamy
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żadnych kwestii spornych. Na terenie naszego koła występuje w tym roku bardzo dużo
wilków. Odstrzał dzika, który planowano na 134 sztuki został wykonany w 100%.
Koło łowieckie „Knieja” – Pan Edward Bednarski
Prezes koła poinformował, że działa na terenie Licza. Wszystkie zgłoszone do koła
szkody zostały oszacowane i wypłacone w rekordowej wysokości ponad 50 000 zł. Plan
pozyskania zwierzyny wykonany został w 98%. Jeśli chodzi o zgłaszanie szkód,
corocznie

informacja odnośnie miejsca składania wniosków jest udostępniana.

Na terenie obwodu koła zaobserwowano także wilki.
Radny Jerzy Tumiłowicz poruszył kwestię bobrów, które niszczą teren. Pan
Bednarski odpowiedział, że koło łowieckie nic nie może z tym problemem zrobić.
Szkody wyrządzone przez bobra należy zgłaszać do gminy. Bóbr to zwierzyna niełowna,
więc nie można jej odstrzelić. W tej kwestii należy zwrócić się do Marszałka
Województwa .
Radny Piotr Spaczyński zapytał, czy koło planuje zakup drona, który pomaga
w szacowaniu szkód np. w kukurydzy. Prezes koła odpowiedział, że taki zakup
wyniósłby kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nie ma takiej potrzeby ponieważ nie
mamy kwestii spornych z rolnikami. Jesteśmy otwarci i zawsze dogadujemy się.
Ad.7. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na 2017 rok,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Projekt uchwały przedstawiła i uzasadniła Skarbnik Gminy Pani Iwona Skrajda.
Wyjaśniła, że dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających zwiększeniu
dochodów o kwotę 2 778 241 zł i zwiększeniu wydatków o kwotę 3 097 541 zł oraz
na zmianie planu w dochodach między paragrafami klasyfikacji budżetowej i zmianie
planu w wydatkach między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
Następnie Pani Skarbnik szeroko omówiła wszystkie kwoty zwiększeń
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, które miały wpływ na ostateczny
stan dochodów budżetu Gminy. Wymieniła i uzasadniła także poszczególne kwoty
zwiększeń w wydatkach budżetu Gminy i konkretnych działach klasyfikacji budżetowej
omawiając przy tym realizowane zadania.
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Podsumowała, że po wszystkich wprowadzonych zmianach plan wyniesie
po stronie dochodów 50 437 241 zł, a wydatków 55 358 741 zł.
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” nadając jej numer XXXIV/225/17. W głosowaniu udział
wzięło 11 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu

2) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Kwidzyn na lata 2017-2026,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Iwona Skrajda, wyjaśniając,
że na podstawie zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Kwidzyn Uchwałą Rady
Gminy Kwidzyn Nr XXXIV/225/17 2017r zachodzi konieczność wprowadzenia tych
zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
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” nadając jej numer XXXIV/226/17. W głosowaniu udział wzięło
11 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu

3) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2017 roku,
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” nadając jej numer XXXIV/227/17. W głosowaniu udział wzięło
11 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu

4) zmieniająca uchwalę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kwidzynie,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
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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” nadając jej numer XXXIV/228/17. W głosowaniu udział wzięło
11 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu

5)

w

sprawie

przedłużenia

czasu

obowiązywania

dotychczasowych

taryf

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 marca
2017r. do 28 lutego 2018r. 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 11 głosami „za” nadając jej numer XXXIV/229/17. W głosowaniu udział wzięło
11 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu

6) w sprawie nadanie nazw ulic w miejscowości Rozpędziny,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Pani Wójt dodała, że propozycja nazwy ulicy w pkt 8 została zgłoszona podczas
zebrania wiejskiego w Rozpędzinach.
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” nadając jej numer XXXIV/230/17. W głosowaniu udział wzięło
11 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu

7) w sprawie nadanie nazwy ulicy „Stawowa” drodze wewnętrznej w Korzeniewie,
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” nadając jej numer XXXIV/231/17. W głosowaniu udział wzięło
11 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu
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8) w sprawie ustalenia limitu zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
w ramach pomocy de minimis na rok podatkowy 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 11 głosami „za” nadając jej numer XXXIV/232/17. W głosowaniu udział wzięło
11 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu

9) w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy za rok 2016,
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” nadając jej numer XXXIV/233/17. W głosowaniu udział wzięło
11 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu

10) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2016,
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 XXXIV/234/17. W głosowaniu udział wzięło
15 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu

11) w sprawie zawarcia przez Gminę Kwidzyn z Gminą Ryjewo, Gminą Gardeja i Gminą
Sadlinki porozumienia o partnerstwie dotyczącego realizacji projektu partnerskiego pn.
„Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn,
Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych
jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn
przeciwpowodziowy”.
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
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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” nadając jej numer XXXIV/235/17. W głosowaniu udział wzięło
11 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu

Ad. 8. Wolne wnioski.
- nie zgłoszono.
Ad. 9. Zakończenie obrad Sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim uczestniczącym w XXXIV 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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