PROTOKÓŁ Nr LIV/18
z sesji Rady Gminy Kwidzyn
odbytej w dniu 11 września 2018 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 Sekretarz Gminy – Pani Agata Szcześniak
Sesję rozpoczął Przewodniczący o godz. 15.30, a zakończył o godz. 17.20

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
Pan Henryk Ordon – Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn dokonał otwarcia LIV
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 na sesji radni zostali usprawiedliwieni.
W sesji uczestniczyli ponadto:
◦ Wójt Gminy – Pani Ewa Nowogrodzka, Zastępca Wójta – Pan Krzysztof Michalski,
Sekretarz Gminy – Pani Agata Szcześniak, Skarbnik Gminy – Pani Iwona Skrajda oraz
pracownicy merytoryczni urzędu.
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon powitał wszystkich zgromadzonych
na LIV 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
w związku z czym poddał pod głosowanie porządek sesji, który został przyjęty
jednogłośnie (11 głosami „za”), w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedłożenie porządku obrad do zatwierdzenia.
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3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2018r.
7. Podjęcie uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na 2018 rok,
2) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Kwidzyn na lata 2018-2032,
3) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
dyrektorom przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Kwidzyn,
4) w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania

nauczycielom

dodatków:

za

wysługę

lat,

motywacyjnego,

funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2018,
6) w sprawie emisji obligacji.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Gminy.
Przewodniczący oświadczył, iż protokół z LIII 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 LIII sesji Rady Gminy, który został
przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za”.
Ad. 4. Interpelacje i zapytania.
Radny Jerzy Tumiłowicz przypomniał, że na nowej drodze w Liczu nadal wystaje
studzienka, która utrudnia jazdę samochodem. Mieszkańcy monitują, aby zobligować
wykonawcę do wyrównania studzienki z jezdnią.
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Radny Tumiłowicz zgłosił też, że na remontowanej drodze nr 521 Kwidzyn –
Prabuty zostawiono miejsce na wysepekę przy wyjeździe z Bronna, która jest
usytyuwana na środku skrzyżowania. Radny i mieszkańcy są zdania, że wysepka utrudni
wjazd i wyjazd maszynom rolniczym. Prosi o wystosowanie pisma w tej sprawie
do Zarządcy Dróg Wojewódzkich o zmianę w projekcie.

Pani Weronika Jarzębowska przedstawiła informację z realizacji zadań w ramach
funduszu sołeckiego.
(Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu)

Ad.5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
Pani Wójt ustnie przedłożyła sprawozdanie z działalności za okres od dnia
1 sierpnia 2018 roku do 10 września 2018 roku. Poinformowała o wydarzeniach,
spotkaniach i uroczystościach, w których brała udział w okresie między sesjami:
1 sierpnia 2018r. – spotkanie z st. kpt. Dariuszem Treć pełniącym obwiązki Komendanta
Powiatowej Straży Pożarnej w Kwidzynie.
2 sierpnia 2018r. – spotkanie z Panem Krzysztofem Skoczkiem – Komendantem Związku
Gminnego OSP w sprawie organizacji corocznej integracji strażackiej.
3 sierpnia 2018r. – uczestniczenie w wystawie poplenerowej w Sadlinkach.
13-17 sierpnia 2018r. – urlop wypoczynkowy.
22 sierpnia 2018r. – w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Zarządu OSP z Rakowca
w związku z odbiorem remizy i dalszą działalnością.
23 sierpnia 2018r. – przekazanie placu budowy – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej
Baldram Mały – Kamionka – Brokowo. Omówienie pierwszych założeń realizacji prac,
które mają się rozpocząć w połowie października.
25 sierpnia 2018r. – wzięcie udzialu w III Integracji Strażackiej w Pastwie.
26 sierpnia 2018r. – uczestniczenie we Mszy dziękczynnej dożynkowej w kościele
w Rakowcu, a nastepnie w spotkaniu z mieszkańcami i rolnikami.
28 sierpnia 2018r. – do portu w Korzeniewie zawitała tratwa z uczestnikami spływu
z Wyszkowa do Gdańska dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
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29 sierpnia 2018r. - odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn.
1 września 2018r. – uczestniczenie w uroczystościach przy skwerze kombatantów
w Kwidzynie z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ponadto wzięcie udzialu
w zakończeniu inicjatywy lokalnej w Ośnie.
2 września 2018r. – uczestniczenie w dożynkach powiatowych w Prabutach. Koło
Gospodyń Wiejskich z Tychnów zajęło I pierwsze miejsce w konkursie wieńcowym.
3 września 2018r. – wzięcie udziału w rozpoczęciu roku szkolnego w Korzeniewie.
5 września 2018r. – wyjazd ze Stowarzyszeniem Ciuchcia na „Żuławkę sztumską”
6 września 2018r. – wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy, na którym omawiano
materiały przedłożone na dzisiejszej sesji.
8 września 2018r. – wzięcie udziału z radnymi, uczniami i mieszkańcami w„Narodowym
Czytaniu” w Szkole Podstawowej w Korzeniewie, które odbywało się także w Marezie przy
boisku oraz placu zabaw.
9 września 2018r. – Święto wsi połączone z dożynkami parafialnymi. Tego samego dnia
miała miejsce premiera ksiązki „Powiślański stół Bożonarodzeniowy”.
Pani Wójt poinformowała dodatkowo, że na bieżąco trwa realizacja inwestycji,
rozstrzygane są przetargi i ogłaszane kolejne. W trakcie realizacji są wnioski
gospodarcze. Wyjaśniła przyczyny opóźnień w koszeniu terenów reakreacyjno
–sportowych oraz poboczy dróg i poprosiła o cierpliwość i zrozumienie w tej kwestii
z uwagi na brak możliwości zlecenia tego zadania firmie zewnętrznej. Podkreśliła też,
że priorytetowym zadaniem jest zebranie i zabezpieczenie polbruku ze ścieżki
wybudowanej przez Gminę wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 521. Przekazała też,
że w najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na budowę kolejnego odcinka
ścieżki pieszo – rowerowej w Rozpędzinach. W zeszłym tygodniu został ogłoszony III
przetarg na budowę kładki w Brachlewie.

Ad. 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze
2018r.
Na wstępie Wójt Gminy poinformowała, że budżet Gminy Kwidzyn na rok 2018
został uchwalony przez Radę Gminy Kwidzyn w dniu 21 grudnia 2017 roku. Plan
dochodów ustalono w wysokości 53 430 000 złotych, a wydatków w wysokości
60 352 000 złotych. Dodała, że planowano deficyt budżetowy w wysokości 6 922 000 zł,
4

z założeniem, że zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji
w kwocie 4 140 000 zł, z kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000 zł oraz z wolnych
środków w kwocie 1 282 000 zł. Planowany deficyt budżetowy po zmianach wyniósł
10 025 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów
i pożyczek w kwocie 3 107 000 zł, z wolnych środków w kwocie 3 735 000 zł oraz
z emisji obligacji w kwocie 4 500 000 zł.
Pani Ewa Nowogrodzka przekazała, że Rada Gminy na wniosek Wójta dokonała
pięciokrotnie zmiany uchwały budżetowej w ciągu I półrocza 2018r. Ponadto
na podstawie komeptencji wynikających z ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy
dokonała w drodze zarządzeń sześciokrotnie zmian w budżecie.
Następne Pani Wójt wskazała wysokość dochodów, które w I półroczu wykonano
w wysokości 13 793 681 zł, (tj. 56,4% planu rocznego). Przedstawiła wykonanie
dochodów własnych, wysokość otrzymanych dotacji i subwencji.
Wójt Gminy omówiła także wykonanie i egzekucję dochodów z tytułu podatków
i opłat w I połowie 2018 roku.
Następnie Pani Nowogrodzka poinformowała, że wydatki w pierwszym półroczu
2018 roku realizowane były w granicach uzyskanych dochodów. Wydatki planowane
na 2018 rok po zmianach w wysokości 63 388 368 zł, zrealizowano na koniec czerwca
w kwocie 25 343 336 zł, tj. w 40%, w tym: wydatki bieżące na plan 47 782 964 zł wykonano w kwocie 23 882 758 zł, co stanowi 50% wykonania, w tym wydatki
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 15 636 541 zł wykonano
w wysokości 8 021 850 zł, tj. 51,3% planu. Z kolei wydatki majątkowe na plan
15 605 404 zł wykonano w kwocie 1 460 578 zł, co stanowi 9,4% planu. Podkreśliła
przy tym, że wydatki majątkowe, czyli na inwestycje z reguły realizowane są dopiero
w II półroczu i tak też się zadziało. Wszystkie inwestycje w tym okresie rozpoczynają się,
ogłaszane są przetargi, a okres ich realizacji i płatności kończy się w II półroczu. Pani
Wójt po krótce omówiła także stan realizacji planowanych inwestycji.
Podsumowując, przekazała, że na dzień 30 czerwca 2018 roku budżet Gminy
Kwidzyn zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3 396 090 zł. W I półroczu 2018 r.
nie udzielono poręczenia ani gwarancji oraz nie udzielono pożyczki. Na koniec czerwca
2018 roku Gmina Kwidzyn posiada zadłużenie w kwocie 16 452 591 zł i stanowi
to 30,83% w stosunku do planowanych dochodów na 2018 rok.
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Przewodniczacy Rady Pan Henryk Ordon zauważył, że jest bardzo duże
zadłużenie, które się pogłębia i stanowi to duży problem dla Gminy. Pani Wójt
odpowiedziała, że ciężko jest zrezygnować z któregoś zadania czy inwestycji, a ponadto
wydatki bieżące są coraz większe.
Ad. 7. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na 2018 rok,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Iwona Skrajda, informując, że dokonuje się
zmian w budżecie Gminy Kwidzyn polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków
o kwotę 144 370 zł oraz na przesunięciu wydatków między działami, rozdziałami
i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
Następie Pani Skarbnik szczegółowo przedstawiła i uzasadniła kwoty zwiększeń
i zmniejszeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, które wpłynęły na stan
dochodów i wydatków budżetu Gminy. Nadmieniła, że w planach Funduszu sołeckiego
dokonuje się zmian w sołectwie Baldram - zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie
zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego.
Podsumowjąc poinformowała, że po wszystkich wprowadzonych zmianach plan
wyniesie po stronie dochodów kwotę 54 210 403,20 zł, a wydatków 64 235 403,20 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 LIV/371/18. W głosowaniu udział
wzięło 9 radnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu

2) zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Kwidzyn na lata 2018-2032,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Projekt uchwały przedstawiła także Pani Skarbnik. Wyjaśniła, że na podstawie
zmian

wprowadzonych

w

budżecie

Gminy

Kwidzyn

zachodzi

konieczność

wprowadzenia tych zmian w wieloletniej prognozie finansowej — zmieniono w 2018r
plan dochodów i wydatków.
Następnie

Pani

Skrajda

omówiła

zmiany

wprowadzone

do

wykazu

przedsięwzięć, czyli załącznika nr 2.
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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 LIV/372/18. W głosowaniu udział
wzięło 11 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu

3) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
dyrektorom przedszkola i szkół 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 11 głosami „za” nadając jej numer LIV/373/18. W głosowaniu udział
wzięło 11 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu

4) w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania

nauczycielom

dodatków:

za

wysługę

lat,

motywacyjnego,

funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały
oraz uzasadnienie.
Przewodniczacy Rady zapytał czy w uzasadnieniu w pkt 4. właściwy jest zapis,
że dodatek motywacyjny przyznany jest przez Wójta Gminy Kwidzyn bez wydania opinii
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Należałoby wówczas wprowadzić zmiany w Statucie
Gminy Kwidzyn.
Pani Wójt odpowiedziała, że projekt tego Regulaminu był omawiany
na posiedzeniu komisji jeszcze przed wakacjami i od samego początku mówiliśmy
o wykreśleniu tego zapisu. To nie jest zabieranie kompetancji Radzie. Dodatek
motywacyjny jest to składnik wynagrodzenia. Podkresliła, że to Rada Gminy określa
w formie uchwały zasady przyznawania tych dodatków oraz zabezpiecza na ten cel
7

środki w budżecie, a Wójt ma tę uchwałę zrealizować. Przewodniczacy Rady dodał,
że komisja będzie musiała dokonać stosownych zmian w planie pracy.
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 LIV/374/18. W głosowaniu udział
wzięło 11 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2018,
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 LIV/375/18. W głosowaniu udział
wzięło 11 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu

6) w sprawie emisji obligacji.
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik, informując, że przedmiotowa
uchwała stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji
obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Gmina Kwidzyn będąca emitentem
otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast jest zobowiązana
do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja
obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku.
Pani Skrajda dodała, że niniejsza uchwała określa także ogólne warunki emisji,
tj. wielkość emisji, podział na transze i serie, terminy wykupu, sposób emisji, warunki
oprocentowania. Określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu wyboru
agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem
i gwarantem emisji. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem
emisji.
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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 9 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującym się”
nadając jej numer LIV/376/18. W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu

Ad. 8. Wolne wnioski.
Sołtys sołectwa Rakowiec, Pani Elżbieta Szczukowska zapytała w kwestiach:
- czy na całym osiedlu Leśnym jest podłączona kanalizacja?
- czy zamontowana kamera przy śmietniku w Rakowcu dała jakiś rezultat? Problem
wysypywania smieci pojawił się teraz przy drodze na Dankowo.
- kiedy zostanie podłączona do kanalizacji ul. Wspólna?
Sołtys sołectwa Korzeniewo, Pani Renata Krupa zgłosiła, że do śmietnika
gminnego któs przywozi śmieci spoza Korzeniewa.
Radna Lidia Banaś zapytała, czy ktoś może zajmować drogę gminną bez
zezwolenia? Pani Wójt odpowiedziała, że nigdy nie karaliśmy za bezumowne
korzystanie z pasa drogowego. Zostaną w tej sprawie wystosowane pisma.
Radny Jerzy Tumiłowicz zgłosił, że PUS nie zabiera śmieci z głównego śmietnika
gminnego w Liczu.
Sołtys sołectwa Janowo, Pani Grażyna Cichańska zgłosła, że na drodze
wojewódzkiej w kierunku Podzamcza zbierane są pobocza, zapytując dlaczego nie
rozpoczęto tych prac od skrzyżowania w Janowie? Pani Wójt odpowiedziała,
że to Zarząd Dróg Wojewódkich ustala zakres prac, ale postara się to ustalić.
Radna Lidia Banaś zapytała czy ścieżka pieszo – rowerowa z Kwidzyna do Prabut
będzie robiona tą samą metodą jak Tychnowach czy kostką brukową? Uzyskała
odpowiedź, że na terenie zabudowanym będzie kostka brukowa, a poza terenem asfalt.

Ad. 9. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim uczestniczącym w LIV sesji Rady
Gminy Kwidzyn. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący uznał sesję Rady
Gminy Kwidzyn za zamkniętą.
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PROTOKOŁOWAŁA:
Sekretarz Gminy

PRZEWODNICZYŁ:
Przewodniczący Rady

Agata Szcześniak

Henryk Ordon
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