PROTOKÓŁ Nr XX/15
z sesji Rady Gminy Kwidzyn
odbytej w dniu 7 grudnia 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 inspektor ds. organizacyjnych i samorządowych – Pani Katarzyna Kisiel

Sesję rozpoczął Przewodniczący o godz. 15.30, a zakończył o godz. 17.00

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
Pan Henryk Ordon – Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn dokonał otwarcia XX
sesji Rady. Stwierdził, iż na podstawie listy obecności radnych, w obradach uczestniczy
14 radnych, wobec czego rada posiada wymagane quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał. Nieobecna na sesji radna została usprawiedliwiona. W sesji
uczestniczyli ponadto:
◦ Wójt Gminy – Pani Ewa Nowogrodzka,
◦ Zastępca Wójta – Pan Krzysztof Michalski,
◦ Skarbnik Gminy – Pani Krystyna Jaranowska,
◦ Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Małgorzata Piotrowska,
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych - Pani Agata Brzezińska oraz
Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów społecznych - Pani Dorota Madej.
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon powitał wszystkich zgromadzonych
na XX 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 (14 głosami „za”), w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedłożenie porządku obrad do zatwierdzenia.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2015
rok,
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi kwidzyńskiemu w roku
2016,
3) w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016”,
4) w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2016”,
5) w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016- 2018”,
6) w sprawie „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2016- 2020”,
7) uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie
Gminy Kwidzyn,
8) uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie
Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kwidzyn.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XIX sesji Rady Gminy.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.

2

Ad 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
Przewodniczący oświadczył, iż protokół z XIX 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 XIX sesji Rady Gminy, który został przyjęty
jednogłośnie 14 głosami „za”.

Ad 4. Interpelacje i zapytania.
Radny Henryk Ordon zwrócił uwagę na niestarannie wykonywane prace na wale
przeciwpowodziowym w Korzeniewie, gdzie została zniszczona korona wału i może
to doprowadzić do zalania terenu
Ad 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
Pani Wójt ustnie przedłożyła sprawozdanie z działalności za okres od dnia
10 listopada 2015r. do dnia 4 grudnia 2015 roku. Poinformowała o wydarzeniach,
spotkaniach i uroczystościach, w których brała udział w okresie między sesjami:
do dnia 15 listopada trwały prace nad przygotowaniem projektu budżetu na 2016 rok.
12-13 listopada 2015r. - urlop
16 listopada 2015r. – spotkanie z Energa Oświetlenie oraz z Wójtami i Burmistrzami
w kwestii przetargu.
17 listopada 2015r. – uczestniczenie wraz z Zastępcą Wójta w konferencji dotyczącej
„Współpracy samorządu z Lasami Państwowymi” organizowanej w Otominie przez
Związek Gmin Pomorskich.
18 listopada 2015r. – spotkanie z architektem w sprawie przygotowania „Studium
wykonalności dla przedsięwzięcia „Centrum aktywizacji społeczno – kulturalnej
Lokomotywa”.
20 listopada 2015r. – obchody 110 Lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego w CKJ
w Kwidzynie. Tego samego dnia podsumowanie inicjatyw lokalnych w świetlicy
w Rakowcu.
23 listopada 2015r. - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w Dworze w Górkach
oraz wysłuchanie wykładu na temat Warsztatów Terapii Zajęciowej.
24 listopada 2015r. – spotkanie międzypokoleniowe w Szkole Podstawowej Tychnowach.
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25 listopada 2015r. – wspólne posiedzenie komisji stałych – omówienie projektu budżetu
na 2016 rok oraz przedstawienie przez architekta wstępnej koncepcji budowy Centrum
aktywizacji społeczno – kulturalnej w Marezie oraz hali sportowej w Rakowcu . Ponadto
w Urzędzie Gminy odbyło się wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Górki.
26 listopada 2015r. – walne posiedzenie Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania
w Urzędzie Gminy Kwidzyn.
1 grudnia 2015r. – wspólne posiedzenie komisji stałych – omówienie materiałów na sesję
Rady Gminy.
Ponadto odbywały się wyjazdy w teren do remontowych dróg i na trwające budowy
m. in mostu przez rzekę Liwę. Pani Wójt poinformowała także o ogłoszeniu przetargu
na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz przetarg na budowę drogi
osiedlowej w Gurczu. Ponadto odbywały się spotkania z Przewodniczącym Rady
w sprawach bieżących.
Ad. 6. Podjecie uchwal:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2015 rok,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy wyjaśniając, że w budżecie
na 2015 rok dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu planu między działami
w dochodach i wydatkach. Na wstępie omówiła zmiany proponowane w dochodach
budżetu Gminy. Wskazała przy tym kwoty zwiększeń i zmniejszeń w poszczególnych
działach klasyfikacji budżetowej i wyjaśniła z czego one wynikają.
Omawiając wydatki, Pani Krystyna Jaranowska przedstawiła kwoty wszystkich
zwiększeń i zmniejszeń w działach klasyfikacji budżetowej, ponownie uzasadniając
z czego one wynikają. Przekazała ponadto, że w uzasadnieniu do Uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2015 rok z dnia 9 listopada 2015r.
błędnie

wpisano

wysokość

otrzymanej

darowizny

dla

Szkoły

Podstawowej

w Tychnowach, która powinna wynosić 1 580 zł.
Podsumowując Pani Skarbnik poinformowała, że po zmianach plan wyniesie
po stronie dochodów 39 214 813 zł, a po stronie wydatków 39 903 990 zł.
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 14 głosami „za” nadając jej numer XX/120/15. W głosowaniu udział
wzięło 14 radnych.

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi kwidzyńskiemu w roku 2016,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Projekt uchwały przedstawiła Wójt Gminy Kwidzyn. Przekazała, że w związku
z realizacją przez Powiat kwidzyński zadań własnych z zakresu wspierania osób
niepełnosprawnych np. poprzez rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz osób
zagrożonych niepełnosprawnością, z której korzystają mieszkańcy Gminy Kwidzyn,
zasadne jest udzielenie pomocy. Przekazana w 2016 roku kwota wyniesie 40 000 zł.
Pani Skarbnik dodała, że kwota ta została zaplanowana w projekcie budżetu
Gminy Kwidzyn na 2016 rok.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 14 głosami „za” nadając jej numer XX/121/15. W głosowaniu udział
wzięło 14 radnych.

3) w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016”,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Projekt uchwały przedstawiła Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów
społecznych - Pani Dorota Madej. Pani pełnomocnik przekazała, że realizacja działań
związanych z przeciwdziałaniem narkomanii odbywa się w formie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii. Program ten, podobnie jak i kolejne na podstawie
właściwych ustaw corocznie uchwala Rada Gminy. Projekt programu został poddany
konsultacjom pisemnym i debacie społecznej. Nie wpłynęły żadne opinie w odpowiedzi
na konsultacje pisemne projektu programu, a podczas debaty nie zgłoszono żadnych
uwag i wniosków odnośnie zadań wynikających z programu.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 14 głosami „za” nadając jej numer XX/122/15. W głosowaniu udział
wzięło 14 radnych.
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4) w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2016”,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Projekt uchwały omówiła także Pani Dorota Madej, informując, że realizacja
działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi odbywa się w formie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Projekt programu
został poddany konsultacjom pisemnym i debacie społecznej. Konsultacje zostały
ogłoszone w dniu 19 listopada 2015r. Nie wpłynęły żadne opinie w odpowiedzi
na konsultacje pisemne projektu programu. Podczas debaty nie zgłoszono żadnych uwag
i wniosków odnośnie zadań wynikających z programu.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 14 głosami „za” nadając jej numer XX/123/15. W głosowaniu udział
wzięło 14 radnych.

5) w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016- 2018”,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Projekt uchwały omówiła także Pani Dorota Madej. Pełnomocnik przekazała,
że realizacja działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy odbywa się w formie
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018. Projekt programu został poddany
konsultacjom pisemnym i debacie społecznej. Nie wpłynęły żadne opinie w odpowiedzi
na konsultacje pisemne projektu programu. Podczas debaty nie zgłoszono żadnych uwag
i wniosków odnośnie zadań wynikających z programu.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 14 głosami „za” nadając jej numer XX/124/15. W głosowaniu udział
wzięło 14 radnych.

6) w sprawie „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2016- 2020”,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
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Projekt uchwały przedstawiła Pani Małgorzata Piotrowska – Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pani Kierownik poinformowała, że Strategia
na lata 2016-2020 określa misję Gminy, cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki
działania, których realizacja przyczyni się do rozwiązania bądź zminimalizowania
problemów społecznych występujących na terenie Gminy Kwidzyn. Nadmieniła,
że głównym narzędziem wykorzystanym przy opracowaniu Strategii była analiza SWOT,
która oceniała potencjał Gminy Kwidzyn w aspekcie słabych i mocnych stron oraz szans
i zagrożeń. Integralną częścią strategii jest diagnoza społeczno – gospodarcza. Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016- 2020 jest najważniejszym
dokumentem w zakresie polityki społecznej Gminy Kwidzyn, którego realizacja powinna
przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców i doprowadzić do integracji
społecznej.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 13 głosami „za” nadając jej numer XX/125/15. W głosowaniu udział
wzięło 13 z 14 radnych.

7) uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy
Kwidzyn,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Projekt uchwały omówiła Pani Agata Brzezińska – Kierownik Referatu Podatków
i Opłat Lokalnych. Wyjaśniła, że po okresie roku obowiązywania przepisów tej uchwały
która została podjęta 24 października 2014r. należałoby zmodyfikować niektóre z nich,
aby były bardziej czytelne i przyjazne dla obu stron postępowania. Proponuje się
wprowadzenie jednego okresu zwolnienia (2 lata) w przypadku utworzenia
odpowiedniej ilości miejsc pracy przez określonej wielkości przedsiębiorcę. Ponadto
nowi pracownicy mogą być zatrudnieni na okres krótszy, niż czas trwania zwolnienia.
Ważne by przedsiębiorca utrzymał zwiększony poziom zatrudnienia. Kolejna zmiana
to wprowadzenie prostego formularza o stanie średniego zatrudnienia. Zostanie także
ustalony konkretny limit kwotowy na każdy następny rok podatkowy przez Radę Gminy
Kwidzyn. Pani Brzezińska poinformowała ponadto, że projekt uchwały w tej sprawie
został przekazany Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wniósł
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w ustawowym terminie swoje zastrzeżenia. Następnie wprowadzono do projektu
uchwały zmiany polegające na doprecyzowaniu zapisów dotyczących limitów
kwotowych pomocy de minimis oraz na uzupełnieniu zapisów uchwały o konieczność
przedkładania przez przedsiębiorcę zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis
w rolnictwie i rybołówstwie.
Radny Jerzy Tumiłowicz zapytał czy co roku będziemy ustalać nowy limit?
Pani Brzezińska odpowiedziała, że Rada Gminy corocznie będzie musiała podjąć
odrębną uchwałę w tej sprawie. Ostatnio limit ustalono na 3%, a kwota była wyliczana
w oparciu o wykonanie planu dochodów.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 14 głosami „za” nadając jej numer XX/126/15. W głosowaniu udział
wzięło 14 radnych.

8) uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie
Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Projekt uchwały przedstawiła dalej Pani Agata Brzezińska, wyjaśniając,
że po okresie roku obowiązywania tej uchwały także należałoby zmodyfikować niektóre
z jej zapisów, aby były bardziej czytelne i przyjazne dla obu stron postępowania.
Wymieniła proponowane zmiany, które pokrywają się ze zmianami wprowadzonymi
w poprzedniej uchwale. Pani Kierownik przekazała, że projekt uchwały w tej sprawie
został przekazany Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wniósł
w ustawowym terminie swoje zastrzeżenia. W związku z tym wprowadzono do projektu
uchwały zmiany polegające na doprecyzowaniu zapisów dotyczących limitów
kwotowych pomocy de minimis oraz na uzupełnieniu zapisów uchwały o konieczność
przedkładania przez przedsiębiorcę zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis
w rolnictwie i rybołówstwie.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 14 głosami „za” nadając jej numer XX/127/15. W głosowaniu udział
wzięło 14 radnych.
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9) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu 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 14 głosami „za” nadając jej numer XX/128/15. W głosowaniu udział
wzięło 14 radnych.

Ad. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XIX sesji Rady Gminy.
Zastępca Wójta Pan Krzysztof Michalski przekazał, że odpowiedź na tylko jedną
zgłoszoną interpelację zostanie udzielona na następnej sesji.
Ad. 8. Wolne wnioski.
Sołtys sołectwa Gurcz, Pani Irena Kozioł zawnioskowała o wykonanie zatoczki
autobusowej koło sklepu.
Sołtys sołectwa Korzeniewa Pani Renata Krupa zapytała o możliwość wykonania
bocznych szyb np. z blachy na przystanku autobusowym.
Radny Ryszard Świerczyński zgłosił, że zamontowanie ozdoby świąteczne nie
świecą.
Sołtys sołectwa Rakowiec Pani Elżbieta Szczukowska zgłosiła, że miała zostać
postawiona wiata przystankowa na ul. Otoczyńskiej.
Ad. 9. Zakończenie obrad Sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim uczestniczącym w XX 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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