PROTOKÓŁ Nr VI/15
z sesji Rady Gminy Kwidzyn
odbytej w dniu 28 lutego 2015 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 podinspektor ds. organizacyjnych i samorządowych – Pani Katarzyna Kisiel

Sesję rozpoczął Przewodniczący o godz. 9.00, a zakończył o godz. 13.00

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
Pan Henryk Ordon – Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn dokonał otwarcia VI
sesji Rady. Stwierdził, iż na podstawie listy obecności radnych, w obradach uczestniczy
15 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,
◦ Sekretarz Gminy – Pani Anna Mielniczek,
◦ Skarbnik Gminy – Pani Krystyna Jaranowska,
◦ przedstawiciele Biura projektowego Ventus Projekt,
◦ pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy Kwidzyn oraz mieszkańcy Gminy Kwidzyn.
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon powitał wszystkich zgromadzonych
na VI obradach sesji Rady Gminy Kwidzyn, a w szczególności nowo wybranych sołtysów.
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. Poinformował ponadto, że na
wspólnym posiedzeniu komisji radni rozpatrywali protest wyborczy dotyczący
wyborów sołtysa w sołectwie Mareza Osiedle, a w dniu dzisiejszym podjęta zostanie
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uchwała w tej sprawie. 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 V sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań w dziedzinie sportu, kultury fizycznej, turystyki
i wypoczynku za 2014 rok.
7. Sprawozdanie

z

realizacji

programu

współpracy

Gminy

Kwidzyn

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2014r.
8. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na obszarze Gminy Kwidzyn,
2) w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo
Tychnowieckie, Dubiel, Kamionka, Tychnowy,
3) w sprawie rozstrzygnięcia protestu wyborczego dotyczącego wyborów
sołtysa sołectwa Mareza osiedle i unieważnienia wyboru sołtysa.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z V sesji Rady Gminy.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
Przewodniczący oświadczył, iż protokół z V 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 V sesji Rady Gminy, który został przyjęty
jednogłośnie 15 głosami „za”.
2

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
30 stycznia 2015r. do dnia 27 lutego 2015 roku. Poinformowała o spotkaniach
i uroczystościach, w których brała udział w okresie między sesjami.
2 lutego 2015r. – uczestniczenie w debacie rolnej w Kwidzyńskim Centrum Kultury
z udziałem wiceministra rolnictwa Panem Kazimierzem Plocke.
4 lutego 2015r.

– spotkanie w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie z burmistrzem

w sprawie spłaty kredytu zaciągniętego przez Urząd Miasta na Zakład Utylizacji Odpadów.
5 lutego 2015r.

– spotkanie Zespołu problemowego ds. rzeki Liwy w Starostwie

Powiatowym w Kwidzynie.
12 lutego 2015r. – spotkanie w Zakładzie Karnym w Kwidzynie z okazji obchodów święta
Służby
z

Więziennej,

pochowaniem

byłego

następnie
komendanta

uroczystości
Państwowej

pogrzebowe

w

związku

Powiatowej

Straży

Pożarnej

w Kwidzynie.
16 lutego 2015r. - spotkanie z Panem Zbigniewem Kobanem dotyczące organizacji
uroczystości Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w dniu 1 marca.
18 lutego 2015r. – wraz z Panią Skarbnik Gminy podpisanie trzech umów w Urzędzie
Marszałkowskim, tj. aneksów umów o dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć.
19 lutego 2015r. – uczestniczenie we wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy
Kwidzyn.
20 lutego 2015r. – spotkanie z kilkoma mieszkańcami Górek na temat naprawy drogi
zniszczonej podczas budowy Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego.
24 lutego 2015r. – spotkanie organizacyjne dotyczące obchodów plebiscytowych i kolejnej
rocznicy Plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu.
25 lutego 2015r. - spotkanie zespołu, który pracuje nad planem gospodarki niskoemisyjnej
na terenie Gminy Kwidzyn.
26-27 lutego 2015r. – walne zgromadzenie wspólników Związku Gmin Pomorskich.
Spotkanie z dyrektorami z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
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Pani Wójt poinformowała, że w przyszłym tygodniu dobiegną końca zebrania
wiejskie, które w tym roku są dosyć długie. Szczegółowo przedstawiane są m. in.
założenia funduszu sołeckiego, który będzie obowiązywał od 2016 roku oraz szeroko
omawiane proponowane zmiany w statutach sołectw.
Ad. 6. Sprawozdanie z realizacji zadań w dziedzinie sportu, kultury fizycznej,
turystyki i wypoczynku za 2014 rok.
Niniejsze sprawozdanie przedstawił Pan Marcin Rzepny – podinspektor
ds. sportu, turystyki i organizacji pozarządowych. Poinformował, że w 2014 roku Gmina
Kwidzyn dysponowała środkami w wysokości 318 000 zł zabezpieczonymi w budżecie
na działalność sportową i rekreacyjną. Przekazał następnie wysokości środków
przekazanych na poszczególne zadania. Pan Rzepny przekazał także informację
o dokonanych naprawach i remontach urządzeń rekreacyjno – sportowych.
Radni zagłosowali jednogłośnie za przyjęciem sprawozdania.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kwidzyn
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2014r.
Sprawozdanie przedstawił Pan Marcin Rzepny – podinspektor ds. sportu,
turystyki i organizacji pozarządowych. Poinformował, że na realizację zadań w ramach
wszystkich działań ogłoszonych w otwartym konkursie, Gmina Kwidzyn przeznaczyła
244 000 zł. Ponadto przekazał, że realizacja zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe, zgodnie ze złożonymi ofertami konkursu, trwała do końca 2014r.
Wszystkie organizacje pozarządowe wykonały wszystkie cele postawione w ofercie,
na które otrzymały dotacje z budżetu Gminy Kwidzyn i złożyły stosowne sprawozdania
z realizacji tych zadań.
Radni zagłosowali jednogłośnie za przyjęciem sprawozdania.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 8. Podjecie uchwal:
1)

w

sprawie

Regulaminu

dostarczania

wody

i

odprowadzania

ścieków

na obszarze Gminy Kwidzyn,
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Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały
Projekt uchwały przedstawił i uzasadnił Zastępca Wójta Pan Krzysztof Michalski.
Wyjaśnił, że zmienione bądź usunięte zostały zapisy, które w toku postępowania
wyjaśniającego

prowadzonego

przez

Prezesa

Urzędu

Ochrony

Konkurencji

i Konsumentów mogły narażać podmioty stosujące te przepisy, czyli Gminę Kwidzyn
i Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne w Kwidzynie na zarzut podejmowania
działań noszących znamiona praktyk nadużywania pozycji dominującej lub praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumenta. Następnie Pan Krzysztof Michalski
przytoczył treść wszystkich zmian, które zostały wprowadzone do Regulaminu.
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 VI/23/15. W głosowaniu udział
wzięło 15 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Radna Lidia Banaś zapytała w sprawie wniosku, który wpłynął do Wójta Gminy
Kwidzyn w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego, którego przedmiotem
będzie

ustalenie

w

Studium

Uwarunkowań

i

Kierunków

Zagospodarowania

Przestrzennego oraz Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Kwidzyn odległości 1 000 metrów jako minimalnej odległości przemysłowych turbin
wiatrowych o mocy powyżej 400 kW od zabudowań mieszkalnych. Zapytała czy złożony
wniosek nie wstrzymuje możliwości podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo
Tychnowieckie, Dubiel, Kamionka, Tychnowy.
Odpowiedzi w tym zakresie udzielił radca prawny Pan Jan Kandyba. Wyjaśnił,
że Rada Gminy przyjęła porządek obrad dużo wcześniej i został on już zamknięty.
Złożony wniosek w sprawie referendum rozpoczyna procedurę referendalną. Nie
wcześniej niż za dwa miesiące wniosek ujrzy światło dzienne, bo w tym czasie
wnioskodawcy muszą zebrać odpowiednią ilość podpisów mieszkańców. Wówczas Rada
Gminy podejmie stosowną uchwałę o przeprowadzeniu bądź nieprzeprowadzeniu
referendum. Podsumował, że rozmowa w dniu dzisiejszym w sprawie referendum jest
przedwczesna.
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2) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obrębów geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel, Kamionka, Tychnowy,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały
Pan Henryk Ordon nadmienił, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy rozstrzyga
o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag do planu. W związku z powyższym wraz
ze swoim zastępcą Panem Franciszkiem Sokołowskim przystąpili do odczytania 52
nieuwzględnionych uwagi do projektu mpzp części obrębów geodezyjnych: Brachlewo,
Brokowo Tychnowieckie, Dubiel, Kamionka, Tychnowy oraz ich uzasadnienie. Wszystkie
uwagi zostały ponadto kolejno przegłosowane. Przewodniczący Rady każdorazowo
zapytywał, kto z radnych jest za odrzuceniem odczytanej uwagi. Wyniki głosowania
przedstawiały się następująco:
Ilość głosów
„za”

Ilość głosów
„przeciw”

1.

12

3

Ilość głosów
„wstrzymujących
się”
0

2.

11

4

0

3.

11

3

1

4.

11

4

0

5.

10

4

1

6.

11

4

0

7.

12

2

1

8.

11

4

0

9.

12

2

1

10.

11

4

0

11.

11

4

0

12.

11

2

2

13.

12

1

2

14.

10

5

0

15.

11

1

3

16.

9

3

3

17.

11

4

0

18.

11

4

0

19.

10

4

1

20.

11

1

3

Nr
uwagi

6

21.

11

4

0

22.

11

3

1

23.

10

3

2

24.

10

1

4

25.

10

2

3

26.

9

4

2

27.

12

3

0

28.

11

3

1

29.

10

4

1

30.

11

4

0

31.

12

3

0

32.

11

4

0

33.

11

3

1

34.

11

3

1

35.

11

3

1

36.

12

2

1

37.

10

4

1

38.

11

4

0

39.

9

5

1

40.

9

4

2

41.

9

2

4

42.

11

4

0

43.

11

1

3

44.

7

5

3

45.

10

2

3

46.

10

2

3

47.

10

2

3

48.

11

2

2

49.

8

4

3

50.

11

4

0

51.

11

3

1

52.

11

3

1

Przewodniczący Rady stwierdził, że wszystkie uwagi zostały odrzucone.
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Jeden z mieszkańców terenu, na którym mają powstać elektrownie wiatrowe, Pan
Bartłomiej Redmer podniósł, że jako przedstawiciel wszystkich przybyłych na obrady
sesji nie zgadza się na budowę elektrowni wiatrowych. Przekazał, że ich rodziny
mieszkają w tych miejscowościach od 150 lat, nasze dzieci też planowały tu się osiedlać,
więc dlaczego maja teraz z tego rezygnować? Dlaczego narzucane nam są czyjeś
pomysły? Podkreślił, że ta inwestycja z pewnością nie będzie służyła mieszkańcom.
Inny mieszkaniec podnosi, że pole magnetyczne nie będzie pozytywnie wpływało
na ich życie, nie mówiąc już o ultradźwiękach.
Następnie głos zabrał radny Pan Piotr Spaczyński. Stwierdził, że zapytując
kogokolwiek, z czym wiąże się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(dalej: mpzp), z pewnością wielu odpowiedziałoby, że z czymś pozytywnym, co kojarzy
się z rozwojem naszej gminy. Radny wątpi w to, że mpzp części obrębów geodezyjnych
Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel, Kamionka, Tychnowy

przedłożony

radnym do uchwalenia jest planem prorozwojowym. Uważa, że jest to plan, który
zabezpiecza interesy wąskiej grupy ludzi, którzy zwęszyli świetny sposób na biznes. Nie
uwzględnia on niestety interesów innych mieszkańców, którzy licznie przybyli
na obrady sesji. Są to mieszkańcy nie tylko Kamionki, ale także Brachlewa, Brokowa
i Tychnów. Są to mieszkańcy, którzy płacą podatki dla Gminy, pracują tutaj i wysyłają
dzieci do gminnych szkół. Podkreślił, że wiatraki w Polsce są nadal nowością i nikt tak
naprawdę nie wie, jakie skutki dla zdrowia niesie za sobą oddziaływanie turbin
wiatrowych. Radny przekazał także, że rozmawiał z mieszkańcami Łodygowa, czyli
miejscowości, gdzie znajdują się elektrownie wiatrowe, którzy nie wypowiadali się
pochlebnie na temat sąsiadujących turbin. Radny przekazał ponadto, że odbyło się już
wiele spotkań, burzliwych debat na temat zalet i wad elektrowni wiatrowych. Nie zdziwi
się jeśli protestów mieszkańców będzie coraz więcej. Radny nie widzi w różowym
świetle tego, jakie środki ostatecznie wpłyną do budżetu Gminy po zakończeniu budowy
elektrowni wiatrowych. Uważa, że pojawienie się farmy wiatrowej zablokuje możliwość
rozbudowy mieszkaniowej na tym terenie i w jego pobliżu. Podsumował, że koszty
społeczne budowy elektrowni wiatrowej będą o wiele większe niż wpływy do budżetu.
Radna Lidia Banaś podkreśliła, że od kiedy została radną ciągle słyszy,
że priorytetem w Gminie Kwidzyn są „pieniądze”. Uważa jednak, że pieniądze to nie
wszystko, uzasadniając to tym, że zadowolenie ludzi i zgoda społeczna jest ważniejsza.
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Radna podnosi ponadto, że Gmina Kwidzyn jest jedną z najbogatszych gmin w powiecie.
Radna twierdzi, że jest za zgodą i zadowoleniem mieszkańców i racjonalnym podejściem
do tak poważnych inwestycji. Pani Banaś dodała, że jest zaskoczona tym, że radni
minionej kadencji nie dokończyli procedury uchwalenia tego planu i nie byli na tyle
odważni, aby dokończyć ten cały proces. Decyzja została przerzucona na radnych nowej
kadencji, którzy nie uczestniczyli w tej procedurze od samego początku i dlatego nie jest
to łatwe zadanie dla nas wszystkich.
Radny Wiesław Namiak podkreślił, że faktycznie podjęcie decyzji w tej kwestii
zostało zrzucone na nową Radę Gminy. Jest to bardzo trudna decyzja, zwłaszcza gdy
słyszy się negatywny odzew mieszkańców. Radny nie jest pewny jaką decyzje podjąć, ale
z drugiej strony jest pozytywnie nastawiony do tej inwestycji.
Radny Leszek Kędziora rozpoczął swoją wypowiedź od stwierdzenia: „jeszcze się
taki nie urodził, co by wszystkim dogodził”. Rady podniósł, że należy brać pod uwagę
interes wszystkich mieszkańców Gminy. Nadmienił, że mieszkańcy wszystkich sołectw
oczekują różnych udogonień, poprawy jakości życia, kolejnych inwestycji, a podczas
zebrań wiejskich zgłaszanych jest corocznie mnóstwo wniosków do realizacji. Szkoda
tylko, że nikt nie zastanawia się skąd na to wszystko wziąć pieniądze.
Radna Katarzyna Rublewska stwierdza, że na początku była przeciwnikiem
elektrowni wiatrowych do momentu wizytacji terenu, na którym mają zostać ulokowane
elektrownie wiatrowe. Radna dodaje, że ponadto nie była świadoma tego iż przez pół
roku mieszkała w sąsiedztwie elektrowni wiatrowej położonej w odległości 0,5 km.
Nadmieniła, przy tym, że w ogóle nie odczuwała negatywnych skutków oddziaływania
elektrowni o których mówi się bardzo dużo. Wówczas zmieniła swój pogląd
na pozytywny. Radna podkreśliła, że jeszcze trudniej jest podejmować decyzje
o ulokowaniu elektrowni wiatrowych na terenach, które nas nie dotyczą.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 10 głosami „za”, 4 głosami „przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującym
się” nadając jej numer VI/25/15. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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3) w sprawie rozstrzygnięcia protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa sołectwa
Mareza osiedle i unieważnienia wyboru sołtysa.
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Pani Anna Mielniczek.
Przedstawiła treść protestu wyborczego, który wpłynął do Wójta Gminy Kwidzyn
w dniu 9 lutego 2015r. w sprawie wyborów sołtysa sołectwa Mareza Osiedle. Osoba
wnosząca protest podnosi, że podczas wyborów w dniu 5 lutego 2015r. wydano kartę
do głosowania osobie, która nie była uprawniona do głosowania. Zgodnie z zapisami
Statutu sołectwa, Wójt Gminy przekazała protest do rozpatrzenia Radzie Gminy. Pani
Sekretarz wyjaśniła, że w trakcie wyborów komisja skrutacyjna, działając w oparciu
o zapisy statutu sołectwa, dopisała jednego uczestnika do spisu wyborców i umożliwiła
mu udział w głosowaniu. Nie stwierdzono zatem podstaw do uznania protestu
wyborczego i nieważnienia wyborów sołtysa.
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 V/16/15. W głosowaniu udział
wzięło 15 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z V sesji Rady Gminy.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z V sesji Rady Gminy udzielił Zastępca
Wójta Pan Krzysztof Michalski.
Odpowiedź stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 8. Wolne wnioski.
Sołtys sołectwa Kamionka Pani Genowefa Szczotka zapytała w sprawie swojego
wniosku o wycięcie suchych drzew, na który dostała odpowiedź ze Starostwa
Powiatowego w Kwidzynie, że pismo zostało skierowano do UG Kwidzyn w listopadzie.
Zastępca Wójta przekazał Pani sołtys, że wszystkie czynności ze strony Urzędu
Gminy zostały dokonane i jeśli jest taka potrzeba może udostępnić całą dokumentację
w tym zakresie.
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Sołtys sołectwa Korzeniewo, Pani Renata Krupa zawnioskowała o załatanie dziur
na drodze do Korzeniewa.
Sołtys

sołectwa

Rakowiec,

Pani

Elżbieta

Szczukowska

zawnioskowała

o postawienie dwóch tablic informacyjnych na osiedlu przy ul. Leśnej i Akacjowej.
Sołtys sołectwa Brokowo, Pani Anetta Biskupska zgłosiła, że wszystkie wyczystki
zostały zniszczone w budynku Brokowo 20. Zawnioskowała ponadto o usunięcie
kretowisk na boisku oraz ustawienie barierek zabezpieczających świetlicę w Brokowie,
która jest blisko ulicy.
Sołtys sołectwa Brachlewo, Pan Piotr Rachański zgłosił, że głosowanie w sprawie
wydania opinii mieszkańców sołectwa Brachlewa do nowego statutu sołectwa odbyło
się w sposób niewłaściwy. Stwierdził, że głosowanie odbyło się trzykrotnie, w celu, aby
w końcu uzyskało opinię pozytywną. Dodał, że zmiana statutu sołectwa jest bardzo
ważną sprawą i uważa, że głosowanie w tej sprawie powinno odbyć się ponownie. Tym
bardziej, że Statut został dość lakonicznie omówiony na zebraniu wiejskim.
Pani Wójt wyjaśniła, że konsultacje projektu statutu sołectw prowadzone
są dwutorowo, tj. ustnie i pisemnie, o czym mieszkańcy byli informowani na zebraniu.
W formie ustnej uwagi mogą być zgłaszane podczas zebrań wiejskich. Natomiast
w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez wypełnienie
i złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy formularza konsultacyjnego, który jest
dostępny na stronie Urzędu Gminy bądź w sekretariacie. Nadmieniła, że konsultacje
trwają do 15 marca 2015 roku. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną omówione z radcą
prawnym pod względem zgodności z prawem.
Sekretarz Gminy dodała, że na wszystkich zebraniach, czego świadkami
są uczestniczący w zebraniach mieszkańcy, projekt nowego Statutu sołectwa został
omawiany bardzo szczegółowo.
Sołtys sołectwa Kamionka, Pani Genowefa Szczotka zapytała, czy każda złożona
uwaga do statutu będzie brana pod uwagę? Wójt odpowiedziała, że każde zgłoszone
uwagi będą konsultowane z radcą prawnym, aby ocenić czy mogą znaleźć się w statucie
i czy nie naruszają innych przepisów. Ponadto Wójt przekazała, że może udostępnić
zainteresowanym osobom wszelkie materiały i orzecznictwo sądów, na podstawie
których dokonujemy zmian w Statutach sołectw.
Radna Lidia Banaś podnosi, że zebranie wiejskie w Brachlewie przebiegało
w dość chaotyczny sposób, stąd zaistniała konieczność przeprowadzenia wyborów
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trzykrotnie. Stwierdziła ponadto, że Pani Sekretarz bardzo szczegółowo omówiła
zmiany w statucie sołectwa.
Radny Pan Wiesław Namiak zawnioskował o skierowanie pisma w sprawie
doświetlenia drogi nr 55 w Nowej Wsi (2 lamp) oraz w Tychnowach (1 lampa) oraz
w ważnych punktach, zwłaszcza przy przejściach dla pieszych. Radny zawnioskował
ponadto o przeniesienie bliżej słupa ogłoszeniowego.
Radny Leszek Kędziora stwierdził, że za dużo niewłaściwych epitetów zostało
skierowanych podczas dzisiejszych obrad w stronę radnych. Nadmienił, że jeśli ktoś
uważa, że on lub inny radny został przekupiony, aby zagłosować za uchwaleniem mpzp
niech wstanie i powie mu to w twarz.
Radny Pan Henryk Ordon zawnioskował o przewieszenie lampy oświetleniowej
na ul. Ceglanej w kierunku posesji Pana Łojewskiego oraz o utwardzenie drogi
w kierunku posesji Pana Łojewskiego i zawieszenie tam lampy oświetleniowej.
Ad. 9. Zakończenie obrad Sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim uczestniczącym w VI sesji Rady
Gminy Kwidzyn. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący uznał sesję Rady
Gminy Kwidzyn za zamkniętą.

PROTOKOŁOWAŁA:
Podinspektor ds. Organizacyjnych i Samorządowych

PRZEWODNICZYŁ:
Przewodniczący Rady

Katarzyna Kisiel

Henryk Ordon
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