PROTOKÓŁ Nr XLIX/18
z sesji Rady Gminy Kwidzyn
odbytej w dniu 26 kwietnia 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 Inspektor ds. obsługi biura Rady– Pani Katarzyna Kisiel
Sesję rozpoczął Przewodniczący o godz. 15.30, a zakończył o godz. 19.00

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

14

radnych,

podejmowania

wobec

prawomocnych

czego
uchwał.

rada

posiada

Nieobecni

na

wymagane
sesji

radni

quorum
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,
◦

goście: Pani Małgorzata Piotrowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej, Pan Tomasz Miller (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku), Pan Wojciech
Łach (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie), przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji
w Kwidzynie: Pan Tomasz Choma (Kierownik Rewiru Dzielnicowych) i Pan Marek
Rólkiewicz (Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji) oraz pracownicy merytoryczni
urzędu.
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon powitał wszystkich zgromadzonych
na XLIX 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. Poinformował o wprowadzeniu
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do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w pkt. 6. Nie zgłoszono żadnych
wniosków w związku z czym poddał pod głosowanie 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 XLVIII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wystąpienie zaproszonych gości.
7. Informacja nt. Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2017 roku.
9. Informacja z realizacji zadań wynikających z § 5 uchwały Nr XXXVI/259/06 RG
z dnia 29.09.2006 w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów oraz
akcji przez Wójta gminy Kwidzyn.
10. 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 podziału Gminy Kwidzyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
4) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn
w roku 2018 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn,
5) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej,
6) w sprawie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego w roku
2018.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania XLVIII sesji.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.
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Ad 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy.
Przewodniczący oświadczył, iż protokół z XLVIII 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 XLVIII sesji Rady Gminy, który został
przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.

Pani Żaneta Czarnuch – inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
przedstawiła najważniejsze zmiany w ustawie „Prawo łowieckie”. Zgodnie z nowelizacją
tej ustawy w skład zespołu zajmującego się szacowaniem szkód mają wchodzić
przedstawiciele organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy, czyli sołtysi. Jest
to dość kontrowersyjne rozwiązanie, ponieważ sołtysi są tez też pracownikami na całym
etacie i nie mają na to czasu, a ponadto nie posiadają specjalistycznej wiedzy w zakresie
szacowania szkód. Pani Czarnuch przekazała, że Związek Gmin Wiejskich oraz Prezes
Krajowego Stowarzyszenia sołtysów podnieśli protest do Ministra Środowiska w tej
sprawie. Mają zostać przeprowadzone konsultacje, które zostaną zakończone kolejną
nowelizacją tej ustawy. Pani Inspektor poinformowała, że zostały przygotowane wzory
wniosków dla mieszkańców dotyczące powstałych szkód oraz protokoły z szacowania
skutecznego, ponownego szacowania i oględzin (wraz z mapami obwodów łowieckich,
numerami telefonów do łowczych). Przekazała także, że Dyrekcja Generalna Lasów
Państwowych przeprowadzi w maju szkolenia dla sołtysów, które są obligatoryjne.
Pan Dorota Madej – pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów społecznych
przedstawiła najważniejsze zmiany w przepisach dotyczące sprzedaży napojów
alkoholowych. Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, która weszła w życie 9 marca 2018 r. nałożyła na Radę Gminy
obowiązek podjęcia uchwał w sprawie: maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie gminy:
- odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów ( do 4,5% zawartości alkoholu oraz
na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18%)
- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży,
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- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży.
Ponadto Rada Gminy musi podąć uchwałę w sprawie zasad usytuowania
na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Przed
podjęciem ww. uchwał Rada Gminy zobowiązana jest do zasięgnięcia opinii jednostek
pomocniczych gminy – sołectw, gdzie organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie.
W najbliższym czasie w sołectwach na zebraniach wiejskich zwoływanych w związku ze
zmianą przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego

będą opiniowane projekty

uchwał w tej sprawie..

Ad. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
Pani Wójt ustnie przedłożyła sprawozdanie z działalności za okres od dnia
27 marca 2018 roku do 25 kwietnia 2018 roku. Poinformowała o wydarzeniach,
spotkaniach i uroczystościach, w których brała udział w okresie między sesjami:
27 marca 2018r. – wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółek Wodnych.
28 marca 2018r. – spotkanie z przedstawicielem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
p. Okraszewskim w sprawie dofinansowania do wymiany pokrycia dachowego z azbestu
na budynkach w Dubielu oraz w Oborach, gdzie dach został zniszczony po ubiegłorocznej
wichurze.
29 marca 2018r. – odbyło się Kolegium Wójta, na którym omawiano problematyczne
kwestie. Spotkanie w Urzędzie Gminy w Ryjewie w sprawie zwiększenia środków na zakup
sprzętu, który będzie zakupiony w ramach projektu „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”.
4 kwietnia 2018r. – narada inwestycyjna z pracownikami urzędu.
6 kwietnia 2018r. – spotkanie z RODŁEM dotyczące termomodernizacji w Szkole
Podstawowej w Tychnowach. Tego samego dnia uczestniczenie z Przewodniczącym Rady
w corocznym wręczeniu nagród Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu.
9 kwietnia 2018r. – odbyło się kolejne Kolegium Wójta. Uczestniczenie w spotkaniu
w Smętowie Granicznym w sprawie przygotowania kolejnego pisma do Ministerstwa
Infrastruktury w sprawie uruchomienia kolejnych połączeń dalekobieżnych (które miałyby
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się zatrzymywać na stacji w Smętowie i Prabutach). Tego samego dnia odbyła się narada
z sołtysami, której głównym tematem były zmiany w Prawie łowieckim i nałożenie
na sołtysów nowych obowiązków.
10 kwietnia 2018r. – spotkanie z nabywcą lokalu użytkowego w budynku przy
ul. Warszawskiej (kwestia sporna między nabywcą, a Gminą Kwidzyn o kwotę 13 000 zł
za

niewłaściwie

dokonany

wymiar

powierzchni

lokalu.

Sprawa

zakończy

się

w Sądzie z uwagi na przedawnienie sprawy.
11-12 kwietnia 2018r. – uczestniczenie w Walnym Związku Gmin Pomorskich.
13 kwietnia 2018r. – uczestniczenie w konferencji w Urzędzie Marszałkowskim na temat
„Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu”. Tego samego dnia podpisanie
aktu notarialnego na przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych drogi do Pawlic 1
(zlecono wznowienie granic w ramach zapytania ofertowego). Uczestniczenie w Walnym
zgromadzeniu Stowarzyszenia Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec.
16 kwietnia 2018r. – narada w sprawach inwestycyjnych z pracownikami urzędu. Odbyło
się także Kolegium Wójta.
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kwietnia

2018r.

–

uczestniczenie

w

III

Konferencji

Młodzieżowych

Rad

w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie z prezydium Młodzieżowej Rady oraz ich
opiekunem.
18 kwietnia 2018r. – wzięcie udziału w spotkaniu wspólnoty 11go Listopada, omówienie
bieżących spraw dotyczących drobnych napraw, remontów, a także opłat.
19 kwietnia 2018r. – narada w sprawie ścieżki pieszo – rowerowej (zjazdów)
do Rozpędzin. Spotkanie z byłą dyrektor przedszkola w Korzeniewie w sprawie budowy
schodów zewnętrznych przy przedszkolu (kosztorys na kwotę 85 000 zł, partycypacja
w kosztach 50/50). Odstąpiliśmy od wykonania tego zadania w tym roku z uwagi na brak
środków.

Ponadto odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy, na którym

omawiano materiały i projekty uchwał przedkładane na dzisiejszej sesji.
20 kwietnia 2018r. – spotkanie z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Korzeniewie
w sprawie modernizacji kotłowni w szkole (oferta na kwotę 116 000 zł). Tego samego dnia
odbyło się otwarcie ofert w II przetargu na realizację zadania „Podniesienia atrakcyjności
infrastruktury rekreacyjno –sportowej w miejscowości Brachlewo, Mareza i Gniewskie
Pole”. Środki zaplanowane w budżecie na to zadanie wynoszą 232 000 zł, a oferta 368 000
zł. Proponuje się zwiększenie środków na to zadanie, aby można było rozstrzygnąć
przetarg, podpisać umowę i realizować zadanie.
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23 kwietnia 2018r. – przegląd ścieżki pieszo – rowerowej Nowa Wieś – Brachlewo.
Zwrócono uwagę na usterki, zgłoszone w ubiegłym roku. Spotkanie w Starostwie
Powiatowym w Sztumie z przedstawicielami Koła Łowieckiego Dasz Bór.
24 kwietnia 2018r. – uzyskanie informacji od dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich
o remoncie drogi Nr 524. Uczestniczenie w Gali wręczenia wyróżnień i nagród „Orły
Wprost” (nagrodę otrzymało gospodarstwo rolne Państwa Szczukowskich, ale także firma
Lacroix z Kwidzyna).
25 kwietnia 2018r. – Spotkanie w sprawie organizacji Plebiscytu w Janowie 14 lipca
z Przewodniczącym Rady, Dyrektorem GOK, pracownikami urzędu i Panią Stremel.
Spotkanie z Panem Muchowskim w sprawie usterek po wybudowaniu drogi w Górkach.
Informacja na temat realizacji funduszu sołeckiego.
- Pani Weronika Jarzębowska- podinspektor ds. inwestycji przedstawiła stan realizacji
zadań i przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego we wszystkich
sołectwach Gminy Kwidzyn.
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Ad.5. Interpelacje i zapytania.
- Nie zgłoszono

Ad. 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Pan Marek Rólkiewicz
Zastępca Naczelnika omówił informację na temat utrzymania porządku
i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kwidzyn w roku 2017 przedstawiając
statystykę wydarzeń w porównaniu do roku 2016. W 2016 roku odnotowano łącznie 63
zdarzenia z kategorii przestępstw kryminalnych uciążliwych dla społeczeństwa. W 2017
roku doszło m.in. do wydarzeń: kradzież pojazdów -26, kradzież z włamaniem - 17,
uszkodzenie ciała - 7, bójka - 3. Do wypadków najczęściej dochodziło w miejscowościach:
Tychnowy, Brachlewo, Rakowiec, Mareza, Janowo, Rozpędziny. Stan bezpieczeństwa
w ruchu drogowym w minionym roku - odnotowano 25 wypadków drogowych, w tym
jeden ze skutkiem śmiertelnym. W roku 2016 zdarzeń tych było 35, w tym jeden śmiertelny.
Do wypadków dochodziło najczęściej w miejscowości: Mareza, Korzeniewo i Tychnowy.
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Zastępca Naczelnika przypomniał o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa
i zachęcił do korzystania z tej możliwości zgłaszania zagrożeń bezpieczeństwa, dzięki
czemu policjanci mogą szybciej reagować i podejmować działania.
Henryk Ordon zapytał czy jeśli ktoś sprzedał drewno, które dostał od Gminy czy
osoba, która zakupiła to drewno może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej?
Pan Naczelnik odpowiedział, że przestępstwo lub wykroczenie dotyczące paserstwa ma
miejsce wówczas jeśli dotyczy przedmiotu z czynu zabronionego. Ciężko jest ocenić
tą sytuację. Należy takie sytuacje niezwłocznie zgłaszać i będą rozpatrywane
indywidualnie.
Pan Naczelnik prosił o utrzymywanie kontaktu z Policją, w szczególności
z dzielnicowymi w sprawach bieżących.
Pani Wójt zwróciła uwagę o egzekwowanie, aby kierowcy nie parkowali aut
na ścieżce pieszo – rowerowej. Zastępca Naczelnika podkreślił, że ważne jest, aby można
było potwierdzić, że dane auto faktycznie zajmowało ścieżkę we wskazanym miejscu
i czasie. Samo zdjęcie nie wystarczy. Osoba, która zgłasza takie zdarzenia zostanie
powołana na świadka.

Zarząd Dróg Wojewódzkich Pan Tomasz Miller
Pan Dyrektor na wstępie podziękował za podjecie uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla województwa pomorskiego. Poinformował, że długość sieci dróg
wojewódzkich na terenie Gminy Kwidzyn wynosi 49,53 km. Omówił inwestycje
realizowane od 2015r. wskazując zakres inwestycji na poszczególnym odcinku drogi
wojewódzkiej oraz wartość zadania:
Rok 2015:
- DW 588 (Mareza – Grabówko) Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW 588
na odcinku Mareza – Grabówko za kwotę 509 965,87 zł (w tym dofinansowanie Gminy
Kwidzyn 200 000 zł),
- DW 539 (Brachlewo) Remont wiaduktu w ciągu DW 529 w km 2+716 wraz
z przebudową dojazdów za 1 170 321,38 zł.
Rok 2016:
-DW 524 Remont nawierzchni drogi na odcinku 1,5 km za 515 989,92 zł.
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Rok 2018:
-DW 521 (Kwidzyn – Prabuty) Rozbudowa DW 521 na odcinku Kwidzyn – Prabuty.
Na terenie Gminy Kwidzyn odcinek około 16 km. Planowany koniec inwestycji grudzień
2018r. Wartość zadania 57 341 310,54 zł.
Pan Miller przekazał ponadto, że w 2018 roku zaplanowane są na drogach
wojewódzkich, znajdujących się na terenie Gminy Kwidzyn remonty cząstkowe betonem
asfaltowym oraz grysami i emulsją. Ponadto będzie realizowana „Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 524 za kwotę 2 810 000,00 zł (w tym dofinansowanie Gminy Kwidzyn
700 000 zł). Następnie poinformował o kosztach bieżącego utrzymania dróg
wojewódzkich w 2017 roku na terenie Gminy Kwidzyn, który łącznie wyniósł
285 697 57 zł. Zakres prac obejmował: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
betonem asfaltowym, grysami i emulsją asfaltową oraz masą na zimno; koszenie traw
i chwastów z pasów drogowych; wycinka drzew oraz nasadzenia, wymiana
oznakowania pionowego, odnowienie oznakowania poziomego, usuwanie skutków
nawałnicy, zimowe utrzymanie dróg. Pan Dyrektor przekazał także, że na drodze Nr 518
w miejscowości Mareza pod estakadą drogi krajowej nr 90, gdzie występują dwie
bariery energochłonne, po rozmowach z Dyrektorem GDDKiA

zostaną przesunięte

i powstanie przestrzeń dla ruchu pieszych. Postara się znaleźć środki na utwardzenie
pobocza w tym miejscu, aby piesi mogli się bezpiecznie poruszać.
Radny Leszek Kędziora zapytał o drogę Mareza – Janowo, a dokładniej odcinek
od Marezy przy wiadukcie do skrzyżowania na Biały Dwór. Przekazał, że następuje
w tym miejscu ciągła degradacja drogi, a ponadto stoi woda. Z roku na rok jest coraz
gorzej, a wykonuje się tylko remonty cząstkowe. Pan Miller odpowiedział, że dobra
wiadomość jest taka, że w tym roku postaramy się ściąć pobocza i je wyprofilować. Jeśli
chodzi o remont całościowy to obecnie nie będzie możliwy z uwagi na brak środków.
Skupiamy się na załataniu dziur po zimie. Poinformował jednak, że odcinek ten został
wpisany w propozycjach do remontu.
Radna Rublewska zapytała o drogę 588. Czy istnieje jakiś plan wymiany
nawierzchni tej drogi, która została zniszczona przy budowie mostu? Poruszyła także
kwestie drogi wojewódzkiej od Marezy do wiaduktu w Nowym Dworze, która nie
spełnia kryteriów drogi wojewódzkiej. Czy istnieje możliwość przekazania tej drogi
Powiatowi? Pan Miller odpowiadając na pierwsze pytanie zapewnił, że zna obecny stan
tej drogi. Przekazał, że Kierownik ZDW zgłosił tą drogę w planie remontowym
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do remontu całościowego. Takie zestawienia przedstawiane są Panu Marszalkowi, jeżeli
tylko pojawią się wolne środki będziemy to rozpatrywać i działać. Odpowiadając
na kolejne pytanie Pan Miller poinformował, że propozycja przekazania dróg, które nie
spełniają norm dróg wojewódzkich została wysłana do Departamentu Infrastruktury
Urzędu Marszałkowskiego. Podkreślił jednak, że jeśli jest to droga obronna, to nie ma
możliwości jej przekazania, ponieważ Ministerstwo Obrony Narodowej nie wyraża
na to zgody.
Radny Tumiłowicz podziękował za przystąpienie do remontu I odcinka drogi
z Brachlewa do Licza, ale będzie nadal zabiegać o wykonanie całości, tym bardziej,
że jest już przygotowany projekt. Radny przekazał także, że od Licza do przejazdu
kolejowego zostały podcięte drzewa oraz zakrzaczenia i zawnioskował, aby takie prace
wykonać także w stronę Ośna. Pan Miller powiedział, że przekaże te wnioski Panu
Kierownikowi.
Sołtys sołectwa Rakowiec, Elżbieta Szczukowska zapytała czy zostaną wycięte
suche drzewa przy drodze nr 521 przed Rakowcem, które stwarzają niebezpieczeństwo?
Pan Miller przekazał, że nie jest obecnie w stanie udzielić odpowiedzi, bo to wykonawca
inwestycji wnioskuje do Gminy o wycinkę drzew.
Radny Piotr Spaczyński zapytał czy podczas remontu drogi nr 521 będzie
możliwe częściowe udrożnienie tej drogi w sezonie żniwnym dla rolników? Pan Miller
odpowiedział, że dowie się czy istnieje taka możliwość.
Radny Sokołowski zapytał kiedy będą robione naprawy na drodze 532. Pan Miller
odpowiedział, że po długim weekendzie rozpoczną się prace przy tej drodze.
Radny Henryk Ordon zgłosił, że od Marezy przy sklepie w stronę Obór
są strasznie wysokie krawężniki przy drodze, które należałoby poprawić. Pan Dyrektor
odpowiedział, że w tym roku będą wykonywane tylko remonty cząstkowe.
Radny Tumiłowicz zapytał o remontowany odcinek drogi w lesie, gdzie został
wykopany rów w miejscu, gdzie był zjazd z drogi do pól Pana Florki. Czy ten zjazd
zostanie odnowiony? Pan Miller odpowiedział, że zazwyczaj tam, gdzie rów był legalny
i znajduje się w ewidencji ZDW jest odnawiany.
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Radny Tumiłowicz zapytał także o studnię w Liczu, czy jeśli nie jest ona
eksponatem, to można ja zlikwidować? Pan Miller odpowiedział, że wymaga
to sprawdzenia.
Przedstawiciel powiatu kwidzyńskiego Pan Wojciech Łach
Pan Łach przedstawił wydatki poniesione na terenie Gminy Kwidzyn w 2017
roku.

Wykonano

w

technologii

podwójnego

powierzchniowego

utwardzenia

nawierzchni drogi: Szkaradowo – Gurcz (2,8 km) za 72 616 zł oraz Tychnowy – Dubiel –
Straszewo (5,7 km) za 156 186 zł. Na tych drogach wykonano również ścięcie poboczy
oraz remonty cząstkowe masą za 318 760 zł. Ponadto wykonano remonty cząstkowe
na innych drogach masą o pow. 180 m² za kwotę 10 260 zł. Uzupełniająco zostały
wykonane remonty cząstkowe grysem i emulsją o pow. 1 853 m² za kwotę 40 172 zł.
Wykonano także remonty nawierzchni gruntowej, droga Brokowo – Rakowiec za kwotę
8 644 zł. W ramach bieżącego utrzymania wykonano remonty barier drogowych
za kwotę 9 617 zł, oznakowanie drogowe 12 306 zł, bieżące utrzymanie oznakowania
poziomego 30 685 zł. Na terenie powiatu wykonywano także koszenie poboczy w II
wariantach. I wariant na całej szerokości pasa drogowego za kwotę 30 925 zł, II wariat
koszenie na szerokość 2 metrów za kwotę 150 159 zł. Na zimowe utrzymanie dróg
w skali powiatu wydatkowano kwotę 593 649 zł, w tym na terenie Gminy Kwidzyn
kwotę 112 890 zł.
Przedstawiciel powiatu poinformował, że zostały rozstrzygnięte przetargi
na remonty cząstkowe w 2018 roku, w skali powiatu za kwotę 188 190 zł. Wykonane
zostaną także remonty masami bitumicznymi (wykonanie remontów dziur, wykonanie
nakładów i likwidacja przełomów). Ponadto nadmienił, że w porównaniu do zeszłego
roku ceny remontów masą wzrosły o 60 %. Na dzień dzisiejszy wykonano w Gminie
Kwidzyn remonty grysami na powierzchni 1 500 m² za kwotę 31 274 zł. Po długim
weekendzie planowane są remonty masami bitumicznymi, na fragmencie drogi
Tychnowy – Brokowo - Rakowiec zostanie wykonana nakładka, tj. 880 m².
Rozstrzygnięte zostały także przetargi na pielęgnację zieleni wzdłuż dróg powiatowych,
szacowana kwota w Gminie Kwidzyn wyniesie 38 572 zł w wariancie pierwszym,
a w wariancie drugim 9 464 zł. Wykonanie pierwszego koszenia planowane jest około
11 czerwca. Rozstrzygnięto także zamówienie publiczne na wykonanie bieżących
remontów dróg gruntowych, na które zaplanowano łącznie 106 272 zł. Na wiosenne
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remonty dróg gruntowych na terenie Gminy Kwidzyn wydatkowano 13 607 zł. Pan
Wojciech Łach poinformował, że Zarząd Powiatu złożył m. in. wniosek o dotację celową
na drogę nr 3204 Janowo – Gniewskie Pole – Korzeniewo na odcinku Pastwa –
Korzeniewo.
Radny Piotr Spaczyński zwrócił się z wnioskiem o postawienie lampy
na skrzyżowaniu w Brokowie przy drodze w stronę Tychnów.
Radny Wiesław Namiak zapytał odnośnie wykonanego remontu drogi Tychnowy
– Dubiel twierdząc, że nie zostały ścięte pobocza, rowy są zasypane, a krzaki nie wycięte.
Ponadto od trzech lat wnioskuje o postawienie znaku przed niebezpiecznym zakrętem
od Dubiela w stronę Tychnów. Pan Łach odpowiedział, że jeśli znajduje się tam słupek
to wykonawca ten znak uzupełni. Radny podnosi, że wydatkowano 150 000 zł
na remont drogi, ale czy był to uzasadniony wydatek skoro droga jest nadal
w opłakanym stanie? Pan Łach wyjaśnił, że na tej drodze były wykonane remonty
masami.
Sołtys Elżbieta Szczukowska zgłosiła, że skoro rok rocznie droga jest zniszczona
po zimie należałoby jesienią zebrać pobocza, żeby woda się nie zatrzymywała (droga
Rakowiec – Krzykosy). Pan Łach potwierdził, że ścięcie poboczy i odmulenie rowów
to najtańszy sposób utrzymania i zadbania o nawierzchnię.
Zastępca Wójta Pan Krzysztof Michalski zapytał, czy w ramach projektu remontu
Grabówko – Rusinowo zostanie uwzględniony projekt naszej ścieżki pieszo –rowerowej,
a w Nowym Dworze dwie zatoki autobusowe. Ważne, aby dokumentacje projektowe
były ze sobą spójne. Pan Łach zapewnił, że dokumentacja była uzgodniona, nastąpi
jeszcze zmiana dotycząca wykonania kanalizacji deszczowej.
Radny Henryk Ordon zapytał o drogę powiatową w Korzeniewie za wałem
w prawo, gdzie są bagna, które stwarzają niebezpieczeństwo. Zawnioskował
o zamontowanie tam barierek. Pan Łach odpowiedział, że jeśli są tam drzewa to nie
będzie możliwości zamontowania barierek, a jest też spory problem z uzyskaniem zgody
RDOŚ na wycinkę tych drzew. Barierka musi być oddalona od krawędzi jezdni około
1 metra, aby spełniała swoją funkcję. Pan Ordon proponuje zatem postawienie znaku
i ograniczenie prędkości na tym odcinku do 20 km/h.
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Ad. 7. Informacja nt. Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
Informację przedstawiła Kierownik GOPS Pani Małgorzata Piotrowska.
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do przedstawionej informacji.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 8. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2017 roku.
Sprawozdanie przedstawił Pan Marcin Rzepny.
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do przedstawionego sprawozdania.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 9. Informacja z realizacji zadań wynikających z § 5 uchwały Nr XXXVI/259/06
RG z dnia 29.09.2006 w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów
oraz akcji przez Wójta gminy Kwidzyn.
Informację przedstawiła pani Wójt Ewa Nowogrodzka.
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do przedstawionej informacji.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 10. Podjęcie uchwał:
1) o zmianie uchwały 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 o kwotę
39 500 zł i wydatków o kwotę 1 082 500 zł oraz na przesunięciu wydatków między
działami i rozdziałami 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.
Wymieniła także realizowane zadania i przedsięwzięcia. Nadmieniła, że w rozdz. 60013
nastąpiło zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 700 000 zł na pomoc finansową
dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania „Remont drogi
wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo- Licze".
Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetowy wynosić będzie 9 725 000 zł.
Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji, pożyczek
i kredytów w kwocie 6 290 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3 435
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000 zł. Ponadto przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1 093 000 zł, z tego 393 000 zł
z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych oraz 700 000 zł z tyt. emisji obligacji.
W wyniku zmian przychody budżetu wynosić będą razem 11 042 000 zł Rozchody
budżetu zwiększa się o 50 000 zł, tj. do kwoty 1 317 000 zł.
Podsumowując, Pani Iwona Skrajda wskazała, że po wszystkich wprowadzonych
zmianach plan wyniesie po stronie dochodów 53 239 009,20 zł, a wydatków
62 964 009,20 zł.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 13 głosami „za” nadając jej numer XLIX/339/18. W głosowaniu udział
wzięło 13/14 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu

2) o zmianie uchwały 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

wprowadzenie tych zmian w wieloletniej prognozie finansowej — zmieniono w 2018r
plan dochodów i wydatków oraz zwiększono plan przychodów i rozchodów. Zmiany
powyższe spowodowały zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 9 725 000 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i zaciągniętych
kredytów i pożyczek w kwocie 6 290 000 zł oraz wolnych środków w kwocie 3 435 000
zł. W roku 2019 zwiększono plan dochodów majątkowych i wydatków majątkowych
o kwotę 1 578 433 zł w związku z przyjęciem do budżetu dofinansowania należnego
partnerom

w

projekcie

unijnym

„Pomorskie

Trasy

Rowerowe

o

znaczeniu

międzynarodowym R10 i Wiślana trasa Rowerowa R9 — Partnerstwo gminy Kwidzyn".
W roku 2020 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł a zmniejszono
plan rozchodów o 50 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2031
zmniejszono plan wydatków o kwotę 300 000 zł a zwiększono plan rozchodów o 300
000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2032 zmniejszono plan
wydatków o kwotę 400 000 z1 a zwiększono plan rozchodów o 400 000 zł na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
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Następnie

Pani

Skrajda

omówiła

zmiany

wprowadzone

do

wykazu

przedsięwzięć, czyli załącznika nr 2.
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 XLIX/340/18. W głosowaniu udział
wzięło 13/14 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu

3) w sprawie podziału Gminy Kwidzyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
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 12 głosami „za” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” nadając jej numer
XLIX/341/18. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu

4) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn w roku
2018 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Kwidzyn,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Pani Wójt dodała, że zmienia się wysokość inwestycji – dofinansowanie wyniesie
830 zł.
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 XLIX/342/18. W głosowaniu udział
wzięło 13 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu

5) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej,
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 12 głosami „za” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” nadając jej numer
XLIX/343/18. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu

6) w sprawie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego 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 13 głosami „za” nadając jej numer XLIX/344/18. W głosowaniu udział
wzięło 13 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu

Ad. 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XLIX sesji.
Odpowiedzi udzielił Pan Krzysztof Michalski – Zastępca Wójta Gminy Kwidzyn.
Odpowiedź stanowi załącznik nr 12 do protokołu

Radna Rublewska zapytała, jak wygląda sytuacja z wycięciem zakrzaczeń przez
skazanych, skoro nie możemy już liczyć na ich wsparcie. Pani Wójt odpowiedziała,
że obecnie fizycznie nie jesteśmy w stanie tego wykonać.

Ad. 12. Wolne wnioski.
Sołtys Elżbieta Szczukowska zgłosiła, że na ul. Wspólnej są dwa doły, zebrała się
także woda, której nie ma gdzie odprowadzić. Należałoby dowieźć tłucznia w to miejsce.
Radna Rublewska zgłosiła swoje wnioski w sprawie:
- naprawy chodnika w Nowym Dworze, który całkowicie się rozchodzi,
- naprawy urwanych znaków osadzonych przy granicy jezdni przez jeżdżące tiry,
- wiatraka na placu zabaw przy szkole w Nowym Dworze, który stwarza
niebezpieczeństwo (nie ma hamulca i nie działa lampa, reklamacja nie została
zrealizowana).
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Radny Tumiłowicz zgłosił, że mieszkańcy Gilwy wnioskują o naprawienie
wspólnie z Gminą Prabuty drogi bo jest sporo głębokich dziur.
Radny Muchowski zgłosił, że Mieszkańcy Dankowa pytają o utwardzenie drogi
przy ul. Storczykowej.
Pani Wójt przekazała informację o realizacji wniosków z zebrań wiejskich oraz
konieczności ich ponownej weryfikacji. Wynika to z tego, że spora część zadań
gospodarczych miała być realizowana przez więźniów. Niestety okazało się, że nie będą
już wykonywać bezpłatnej pracy na rzecz Gminy, ponieważ w pierwszej kolejności
więźniowie będą kierowani do odpłatnej pracy.
Radny Wudarczyk zgłosił, że w Korzeniewie na ul. Stawowej naprzeciw boiska
szkolnego powstają nowe budynki i prowizoryczne linia elektryczna przechodząca przez
drogę.
Przewodniczący Rady odczytał odpowiedź na wniosek Młodzieżowej Rady
w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn, który został rozpatrzony
negatywnie.

Ad. 17. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim uczestniczącym w XLIX sesji Rady
Gminy Kwidzyn. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący uznał sesję Rady
Gminy Kwidzyn za zamkniętą.

PROTOKOŁOWAŁA:
Inspektor ds. obsługi biura Rady

PRZEWODNICZYŁ:
Przewodniczący Rady

Katarzyna Kisiel

Henryk Ordon
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