PROTOKÓŁ Nr LIII/18
z sesji Rady Gminy Kwidzyn
odbytej w dniu 31 lipca 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. 17.00

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
Pan Henryk Ordon – Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn dokonał otwarcia LIII
sesji Rady. Stwierdził, iż na podstawie listy obecności radnych, w obradach uczestniczy 8
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, Pan
Maciej Gamalczyk - urbanista oraz pracownicy merytoryczni urzędu.
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon powitał wszystkich zgromadzonych
na LIII 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
do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w pkt. 6 ppkt 6. Nie zgłoszono
żadnych wniosków w związku z czym poddał pod głosowanie porządek sesji, który
został przyjęty jednogłośnie (8 głosami „za”), w następującym brzmieniu:
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedłożenie porządku obrad do zatwierdzenia.
3. Przyjęcie protokołu z LI i LII sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
6. 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 oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych
w rejestrach,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kwidzyn na okręgi wyborcze, ich
granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
5) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kwidzyn,
6) o zmianie uchwały w sprawie dotacji celowej dla OSP w Pastwie.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z LI sesji Rady Gminy.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu z LI i LII sesji Rady Gminy.
Przewodniczący oświadczył, iż protokoły z LI i LII sesji był wyłożone 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 LI i LII sesji Rady Gminy, które zostały
przyjęte jednogłośnie 8 głosami „za”.

Ad. 4. Interpelacje i zapytania.
- Nie zgłoszono.
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Ad.5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
Pani Wójt ustnie przedłożyła sprawozdanie z działalności za okres od dnia
27 czerwca 2018 roku do 30 lipca 2018 roku. Poinformowała o wydarzeniach,
spotkaniach i uroczystościach, w których brała udział w okresie między sesjami:
27 czerwca 2018r. – spotkanie z Panem Markiem Strociakiem i złożenie propozycji
objęcia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie podczas urlopu dla
poratowania zdrowia obecnego dyrektora.
28-29 czerwca 2018r. – uczestniczenie z zjeździe Związku Gmin Pomorskich
i podsumowanie kadencji.
3 lipca 2018r. – spotkanie z Panem Brykowskim w sprawie przygotowanej diagnozy
oświatowej Gminy Kwidzyn.
11 lipca 2018r. – spotkanie z mieszkańcami, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie
do wymiany piecy z powodu wycofania dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze”.
12 lipca 2018r. – kolejne spotkanie z Panem Markiem Strociakiem i potwierdzenie
objęcia przez niego stanowiska Dyrektora w Janowie.
14 lipca 2018r. – 98 rocznica Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach oraz II Bieg
Plebiscytowy w Janowie. Odbyła się także uroczysta sesja na której podjęto uchwałę dla
uczczenia 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
17 lipca 2018r. – spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie założeń Krajowego Programu „Czyste
Powietrze”, gdzie mieszkańcy będą mogli bezpośrednio aplikować o dofinansowanie.
18 lipca 2018r. – 66 rocznica aresztowań działaczy konfederacji Obrony Wiary
i Ojczyzny i złożenie kwiatów pod tablicą na Skwerze Konfederatów w Marezie. Tego
samego dnia miały miejsce uroczystości z okazji Święta Policji.
26 lipca 2018r. – wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn, na którym
omawiano projekty uchwał przedkładane na dzisiejsze sesji.
Pani Wójt dodała, że w okresie sprawozdawczym miały miejsce częste wyjazdy w teren
w celu nadzorowania realizowanych inwestycji. Przekazała także informację
o trwających i zakończonych przetargach:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mały Baldram, Kamionka,
Brokowo i Dubiel” otwarcie ofert nastąpiło 18 czerwca 2018r. Trwa rozstrzyganie
przetargu z powodu odwołania jednego z oferentów.
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- Budowa miejsc postojowych oraz oznakowania trasy w ramach projektu pn.
„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa
Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn - został ogłoszony drugi przetarg,
na który wpłynęła jedna oferta, która przewyższa kwotę zaplanowaną na to zadanie.
Przetarg udało się rozstrzygnąć w Sztumie, który jest partnerem projektu. Zostanie
przygotowany kolejny przetarg.
- Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze
25.07.2018r. został ogłoszony czwarty przetarg, a otwarcie ofert nastąpi 09.08.2018r.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu – osiedle Leśna
III przetarg został unieważniony ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. W budżecie
Gminy zostaną zwiększone środki na realizację tego zadania.
-Dowóz uczniów z terenu gminy Kwidzyn do placówek oświatowych - przetarg
rozstrzygnięty.
-Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz zatokami autobusowymi, przejściem
przez ciek wodny i kanalizacją deszczową w Brachlewie – etap I.
19.07.2018r. został ogłoszony drugi przetarg, otwarcie ofert: 03.08.2018r.
- Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej –
Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie – otwarcie ofert nastąpiło 20 lipca,
na który wpłynęła 1 oferta i trwa rozstrzyganie.
- Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Pastwie - 17 lipca
2018r. ogłoszono przetarg, na który wpłynęła 1 oferta na kwotę 824 100 zł i trwa
rozstrzyganie. Z tego względu została przygotowana uchwała w sprawie zwiększenia
dotacji dla OSP Pastwa.

Pani Wójt dodała, że zadania w ramach funduszu sołeckiego są w trakcie
realizacji, a sołtysi są w stałym kontakcie z Panią Weroniką Jarzębowską.
(stan radnych: 9)
Ad. 6. 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.
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Projekt uchwały przedstawiła Pani Iwona Skrajda, informując, że dokonuje się
zmian w budżecie Gminy Kwidzyn polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków
o kwotę 44 404 zł oraz na przesunięciu dochodów i 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, tj. :
W dochodach budżetu Gminy dokonano zmiany:
1. w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo - zmniejszenie w rozdz. 01042 dochodów
majątkowych o kwotę 80 000 zł z tytułu nie otrzymania dotacji celowej
z Województwa Pomorskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie” – zadanie przesunięte do realizacji
na 2019 rok;
2. w dziale 750 – administracja publiczna - zwiększenie w rozdz. 75023 dochodów
bieżących o kwotę 5 596 zł z tytułu wpływu środków za likwidację szkody z umowy
ubezpieczeniowej „TUW”;
3. w dziale 855 – rodzina - zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 30 000 zł,
z tego w rozdz. 85501 o kwotę 5 000 zł i w rozdz. 85502 o kwotę 25 000 zł –
wpływy z tyt. zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń.
W wydatkach budżetu Gminy dokonano zmiany:
1. w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo - zmniejszenie wydatków majątkowych łącznie
o kwotę 895 000 zł, z tego:
- w rozdz. 01010 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 700 000 zł w zadaniu
wieloletnim „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy
Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Baldram Mały, Kamionka, Brokowo,
Dubiel”, tj. do kwoty 2 100 000 zł i przesunięcie tych środków na 2019 rok;
- w rozdz. 01042 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 195 000 zł w zadaniu
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie”, tj. do kwoty 5 000 zł
i wprowadzenie zadania do zadań wieloletnich z realizacją w roku 2019;
2. w dziale 600 – transport i łączność - zwiększenie w rozdz. 60016 wydatków
majątkowych o kwotę 134 000 zł na zadanie roczne „Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Pastwa” – łącznie na w/w zadanie zaplanowano kwotę 559 500 zł
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(zadanie to zostało wyodrębnione z zadania wieloletniego „Poprawa stanu dróg
lokalnych”);
3. w dziale 750 – administracja publiczna - zmniejszenie w rozdz. 75075 wydatków
bieżących o kwotę 120 zł w ramach wydatków z Funduszu sołeckiego – przesunięcie
do działu 926;
4. w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie
w rozdz. 75412 wydatków majątkowych o kwotę 34 000 zł w zadaniu rocznym
„Dotacja dla OSP Pastwa na zakup samochodu pożarniczego”, tj. do kwoty 434 000 zł;
5. w dziale 758 – różne rozliczenia - zmniejszenie w rozdz. 75818 wydatków bieżących
o kwotę 18 000 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zadanie roczne
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pastwa”;
6. w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięcie
wydatków bieżących o kwotę 38 220 zł do wydatków majątkowych w zadaniu
wieloletnim z udziałem środków z UE „Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość”;
7. w dziale 855 – rodzina – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł, z tego
w rozdz. 85501 o kwotę 2 000 zł i w rozdz. 85502 o kwotę 28 000 zł
– z przeznaczeniem na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego;
8. w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie wydatków
o kwotę 670 596 zł, z tego:
a) w rozdz. 90003 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 22 074 zł
i przesunięcie planu do rozdz. 90019 na zwrot nadwyżki dochodów budżetu
gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku);
b) w rozdz. 90015 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 596 zł na naprawę
uszkodzonego mienia (słup oświetleniowy z lampą) ze środków z polisy
ubezpieczeniowej oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł
w zadaniu wieloletnim „Budowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja)”;
c) w rozdz. 90019 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 137 074 zł na zwrot
nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku (kwota do zwrotu – 1 294 482 zł);
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d) w rozdz. 90019 zwiększenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 600 000 zł,
w tym:
- zwiększenie wydatków o kwotę 700 000 zł w zadaniu wieloletnim z udziałem
środków z UE „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie
gminy Kwidzyn” (środki przesunięte z działu 010);
- zwiększenie wydatków o kwotę 50 000 zł w zadaniu wieloletnim „Modernizacja
oświetlenia ulicznego na energooszczędne, w tym budowa/rozbudowa sieci
zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych lamp”;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 115 000 zł w zadaniu rocznym „Dotacja celowa
na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie należących
do sektora finansów publicznych” i przesunięcie tych środków do rozdziału
90019 na zwrot nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar
środowiskowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 35 000 zł w zadaniu rocznym „Zakup
oprzyrządowania do ciągnika rolniczego” i przesunięcie tych środków do działu
754 i 600;
9.

w dziale 926 – kultura fizyczna - zwiększenie wydatków w rozdz. 92695 o kwotę
120 zł w ramach wydatków z Funduszu sołeckiego, z tego zmniejszenie wydatków
bieżących o kwotę 1 870 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 990
zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej
dla celów rekreacyjno-sportowych realizowanych przez sołectwa” (środki zostały
przesunięte z działu 750).
W planach Funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w sołectwach Dankowo

i Pawlice - zgodnie ze złożonymi wnioskami w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich
zakresu w ramach funduszu sołeckiego.
Podsumowując, Pani Iwona Skrajda wskazała, że po wszystkich wprowadzonych
zmianach plan wyniesie po stronie dochodów 53 744 256,20 zł, a wydatków
63 769 256,20 zł.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 9 głosami „za” nadając jej numer LIII/365/18. W głosowaniu udział
wzięło 9 radnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu
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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

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:
1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi
z udziałem środków z Unii Europejskiej:
a)

wydatki bieżące – wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu:

- „Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość” (85395) – zmniejsza się limit
wydatków w 2018 roku o 38 430 zł, tj. do kwoty 866 238 zł,
b)

wydatki majątkowe – wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

- „Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość” (85395) – zwiększa się limit
wydatków w 2018 roku o 38 220 zł, tj. do kwoty 38 220 zł,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy
Kwidzyn” (Gimnazjum w Liczu, Gimnazjum w Nowym Dworze, Szkoła
Podstawowa w Janowie, Szkoła Podstawowa w Tychnowach, Biblioteka
ze świetlicą w Marezie) - zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty
3 887 000 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o 700 000 zł,
tj. do kwoty 3 410 400 zł;
2)

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
a)

wydatki bieżące – bez zmian,

b)

wydatki majątkowe – wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Baldram Mały, Kamionka, Brokowo,
Dubiel” zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o 700 000 zł, tj. do kwoty
2 100 000 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o 700 000 zł,
tj. do kwoty 1 190 000 zł;
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- „Budowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja)” zmniejsza się łączne nakłady
finansowe o 50 000 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o 50 000
zł, tj. do kwoty 80 000 zł;
-

„Modernizacja

oświetlenia

ulicznego

na

energooszczędne,

w

tym

budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych
lamp” zwiększa się łączne nakłady finansowe o 50 000 zł oraz zwiększa się limit
wydatków w 2018 roku o 50 000 zł, tj. do kwoty 160 000 zł;
- „Poprawa stanu dróg lokalnych” zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku
o 425 500 zł, tj. do kwoty 434 500 zł (wyodrębnia się nowe zadanie roczne
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pastwa”);
oraz wprowadza się z zadań rocznych do zadań wieloletnich przedsięwzięcie
o nazwie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie” na lata
2018-2019 - łączne nakłady finansowe 200 000 zł, limit wydatków w 2018 roku –
5 000 zł, limit wydatków w 2019 roku – 195 000 zł.
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” nadając jej numer LIII/366/18. W głosowaniu udział
wzięło 9 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu

3) w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kwidzyn i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach.
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Głos zabrał Pan Maciej Gamalczyk – urbanista, który opracował Ocenę
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kwidzyn i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Radny Tumiłowicz zapytał dlaczego w omówionym dokumencie wskazano,
że w obrębie geodezyjnym Dankowo następuje migracja na zewnątrz. Pan Gamalczyk
odpowiedział, że tzw. „ruch budowalny” stwierdzono na podstawie ilości wydanych
decyzji o warunkach zabudowy (gdzie nie wydano więcej niż 10 decyzji w ciągu
ostatnich

4

lat)

oraz

na

podstawie

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego.
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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” nadając jej numer LIII/367/18. W głosowaniu udział
wzięło 9 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu

4) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kwidzyn na okręgi wyborcze, ich
granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Projekt uchwały uzasadniła Sekretarz Gminy wyjaśniając, że konieczność zmiany
opisu granic okręgów wyborczych w naszej Gminie stanowi następstwo nadania przez
Radę Gminy Kwidzyn nazw nowopowstałym ulicom w miejscowościach Dankowo
i Rakowiec. Nowopowstałe ulice: Południowa, Widokowa i Wschodnia, usytuowane
w sołectwie Rakowiec zostały dopisane do okręgu wyborczego nr 10, zgodnie z ich
terytorialnym usytuowaniem. Nowopowstała ulica Liliowa w sołectwie Dankowo mieści
się w granicach okręgu wyborczego nr 8, jednakże nie wpływa to na zmianę opisu granic
okręgu. Przedmiotowa uchwała ma charakter porządkowy i nie powoduje zmian granic
okręgów wyborczych, a jedynie uzupełnia opis granicy jednego okręgu o trzy
nowopowstałe ulice.
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” nadając jej numer LIII/368/18. W głosowaniu udział
wzięło 9 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu

5) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta 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 9 głosami „za” nadając jej numer LIII/369/18. W głosowaniu udział
wzięło 9 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu
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6) o zmianie uchwały w sprawie dotacji celowej dla OSP w Pastwie.
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 9 głosami „za” nadając jej numer LIII/370/18. W głosowaniu udział
wzięło 9 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu

Ad. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z LI sesji.
Odpowiedzi udzielił Pan Krzysztof Michalski – Zastępca Wójta Gminy Kwidzyn.
Odpowiedź stanowi załącznik nr 8 do protokołu

Ad. 8. Wolne wnioski.
Radny Sokołowski zapytał co dalej w kwestii szacowania strat w uprawach?
Pani Wójt odpowiedziała, że komisja zakończyła prace w terenie i obecnie trwa
sporządzanie dokumentacji. Uzyskaliśmy informację, że mają zostać uruchomione
dopłaty od Rządu, ale nie wiadomo czy w województwie pomorskim.
Sołtys Renata Krupa zapytała w sprawie okoszenia wałów, czy zostanie
to w ogóle wykonane? Przewodniczący Rady odpowiedział, że wystosował pismo w tej
sprawie do Wód Polskich i otrzymał odpowiedź, że ze względu na brak środków nie
zostanie to wykonane w tym roku.
Sołtys Elżbieta Szczukowska zwróciła uwagę, że na ul. Leśnej nie ma rowu
po lewej stronie (w stronę lasu) i woda dostaje się na posesję. Należałoby zwrócić się
do Powiatu o wycięcie brzozy i udrożnienie rowu. Nie zostały także dowieszone lampy
w tym miejscu.
Pani Wójt odpowiedziała, że dowieszenia jeszcze się nie rozpoczęły. Dodatkowo
po 15 sierpnia rozpocznie się w części Gminy modernizacja oświetlenia - wymiana lamp
na ledowe.
Radny Świerczyński zapytał o drogę w Gurczu (naprawa mostku), czy planuje się
jej naprawę? Pani Wójt odpowiedziała, że obecnie nie ma środków na to zadanie.

11

Sołtys Szczukowska podniosła temat równiarki, twierdząc, że powinna być
do dyspozycji mieszkańców szybciej. W tym roku szybko się zepsuła przez zbyt wysoką
trawę.
Pani Wójt odpowiedziała, że równiarka mogła być wcześniej, ale za bardzo duże
środki finansowe, dlatego zdecydowaliśmy się wynająć ją później. Poza tym nie
spodziewaliśmy się takich upałów w kwietniu, które spowodowały szybszy wzrost traw.

Ad. 9. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim uczestniczącym w LIII 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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