PROTOKÓŁ Nr XXVI/16
z sesji Rady Gminy Kwidzyn
odbytej w dniu 28 kwietnia 2016 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. 18.15

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
Pan Henryk Ordon – Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn dokonał otwarcia XXV
sesji Rady. Stwierdził, iż na podstawie listy obecności radnych, w obradach uczestniczy
12 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,
◦ Skarbnik Gminy – Pani Iwona Skrajda,
◦ Sekretarz Gminy – Pani Anna Mielniczek,
◦ goście: Pan Rajmund Kirsztenstein – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad w Gdańsku, Pan Maciej Ruciński – Rejon Dróg Wojewódzkich oddział
w Sztumie, Pan Jan Homa – Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, Radny Sejmiku
Województwa Pomorskiego Pan Arwid Żebrowski, radna powiatu: Pani Krystyna
Łapacz.
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon powitał wszystkich zgromadzonych
na XXVI obradach sesji Rady Gminy Kwidzyn.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
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Ad. 2. Przedłożenie porządku sesji do zatwierdzenia.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedłożenie porządku obrad do zatwierdzenia.
3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wystąpienie zaproszonych gości.
7. Informacja z realizacji zadań wynikających z § 5 Uchwały Nr XXXVI/259/06 Rady
Gminy Kwidzyn z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad wnoszenia
i zbywania udziałów oraz akcji przez Wójta Gminy Kwidzyn.
8. Informacja nt. Oceny zasobów pomocy społecznej w 2015 roku.
9. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok,
2) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu
budżetowego w roku 2016,
3) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej
w Rakowcu osiedle Leśna” w roku 2016,
4) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Kwidzyn w roku 2016 na realizację inwestycji usuwania
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących
z terenu gminy Kwidzyn,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kwidzynie,
6) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu
mieszkalnego nr B w budynku przy ulicy Korzeniewskiej 3 w Marezie,
będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy,
7) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu
mieszkalnego nr 2w budynku nr 35 w Tychnowach, będącego przedmiotem
sprzedaży na rzecz najemcy,
8) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu
mieszkalnego nr 3 w budynku nr 82 w Tychnowach, będącego przedmiotem
sprzedaży na rzecz najemcy,
9) w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Kwidzyn porozumienia
o partnerstwie z Miastem Kwidzyn, Miastem i Gminą Prabuty oraz z Gminą
Ryjewo w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorskie
Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane”.
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10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XXV sesji Rady Gminy.
11. Inne sprawy bieżące.
12. Zamknięcie obrad.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.
Przewodniczący oświadczył, iż protokół z XXV 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 XXV sesji Rady Gminy, który został
przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za”.

Ad 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
Pani Wójt ustnie przedłożyła sprawozdanie z działalności za okres od dnia
23 marca 2016r. do dnia 28 kwietnia 2016 roku. Poinformowała o wydarzeniach,
spotkaniach i uroczystościach, w których brała udział w okresie między sesjami.
23 marca 2016r. – walne zgromadzenie Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania.
Ponadto spotkanie Wielkanocne Samorządowców województwa pomorskiego w Grabówku
koło Kościerzyny – na zaproszenie Radnego Sejmiku Województwa Pana Dariusza
Męczykowskiego – Przewodniczącego Komisji Nauki, Kultury i Sportu.
29 marca 2016r. – spotkanie z Panią Teresą Bołtuć – Kęsy - lekarzem Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Rakowcu na temat funkcjonowania i godzin pracy ośrodka. Tego samego
dnia odbyło się zebranie wiejskie w Górkach

dotyczące przedstawienia projektu

przebudowy części drogi w Górkach do budynków mieszkalnych.
30 marca 2016r. – posiedzenie robocze Młodzieżowej Rady Gminy w Pastwie. Omówienie
kompetencji i zakresu działań poszczególnych komisji, które Młodzieżowa Rada będzie
mogła powołać.
2 kwietnia 2016r. – szkolenie Młodzieżowej Rady Gminy w Rakowcu.
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5 kwietnia 2016r. – uczestniczenie w spotkaniu Zespołu Problemowego ds. rolnictwa przy
Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. Tematyka spotkania dotyczyła ustawy o ustroju
rolnym oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie z UE, w szczególności dla
rolników.
6 kwietnia 2016r. – spotkanie samorządowców w siedzibie firmy LACROIX w celu
podpisania porozumienia o współpracy i partycypowaniu w kosztach. Odbędą się zajęcia
pokazowe, które mają zachęcić uczniów do wyboru konkretnego zawodu poprzez
prezentację specyfiki danych zawodów.
7-8 kwietnia 2016r. – walne zgromadzenie Związku Gmin Pomorskich – rozmawiano
o zmianach w ustawie o systemie oświaty.
12 kwietnia 2016r. – uczestniczenie w spotkaniu między pokoleniowym w Szkole
Podstawowej w Tychnowach.
13 kwietnia 2016r. – spotkanie w Urzędzie Gminy dotyczące utworzonych Punktów
Informacji Europejskiej – rozmawiano o wsparciu unijnym dla jednostek samorządu
terytorialnego.
14 kwietnia 2016r. – Zebranie Wspólnoty przy ulicy 11 Listopada – omówienie bieżących
spraw remontowych i przeglądowych.
17 kwietnia 2016r. – Wręczenie nagród Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu.
Honorowe Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu zostały przyznane zespołowi
„Wesoła Gromadka” oraz Stowarzyszeniu Sympatyków i Mieszkańców Wsi Rakowiec.
Za działalność kulturalną i kultywowanie starych rzemiosł nagrodę otrzymała Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Pani Katarzyna Bednarek. Ponadto Pani Wójt

złożyła

gratulacje sołtysowi wsi Bronno Panu Arturowi Rusznicy, za zajęcie II miejsce w powiecie
kwidzyńskim w plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego” Sołtys Pomorza 2016 oraz sołtysowi
wsi Lipianki Panu Bogdanowi Pich, który odebrał nagrodę w imieniu sołectwa Lipianki,
które zajęło III miejsce w powiecie kwidzyńskim w plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego”
Sołectwo Roku 2016.
18 kwietnia 2016r. – spotkanie z Prezesem MTS Panem Majdzińskim, Panem Cichockim –
prowadzącym zajęcia tenisa stołowego w szkole oraz Dyrektorem SP Tychnowy.
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19 kwietnia 2016r. – wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy, na którym
omawiano materiały oraz projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady.
20 kwietnia 2016r. – Podpisanie aneksu umowy do zrealizowanego już projektu budowy
kanalizacji w Podzamczu w Urzędzie Marszałkowskim.
21 kwietnia 2016r. – I zjazd Związku Oddziału Gminnego OSP i wybór nowego Zarządu
Gminnego. Ponadto posiedzenie Komisji Spraw Społecznych wspólne z przedstawicielami
z Urzędu Miasta i przedstawicielami Powiatu w celu podjęcia działań mających na celu
zorganizowanie opieki i zajęć dla osób niepełnosprawnych.
22 kwietnia 2016r.-

spotkanie z Państwem Filbrandt, którzy prowadzą Przedszkole

Niepubliczne w Rakowcu w sprawie utworzenia żłobka na terenie Gminy Kwidzyn.
23 kwietnia 2016r. – uczestniczenie w zjeździe SLD na zaproszenie Przewodniczącego
Rady Powiatu, w którym uczestniczył były Premier Pan Leszek Miller oraz Pan
Włodzimierz Czarzasty.
23 – 24 kwietnia 2016r. – wzięcie udziału w Rajdzie samochodowym, którego Gmina
Kwidzyn była współorganizatorem z Miastem i Klubem Auto Moto z Gdynii.
24 kwietnia 2016r. – spotkanie z hodowcami gołębi z oddziału Rakowiec, wyjazd
do Grudziądza na loty gołębi.
Ponadto Pani Wójt poinformowała, że został rozstrzygnięty przetarg na PSZOK (Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), który wygrało Przedsiębiorstwo Usług
Sanitarnych, ponieważ została złożona tylko 1 oferta. Łączna wartość zamówienia wynosi
319 632 zł brutto na 4 lata, płatne w ratach miesięcznych. Ponadto został ogłoszony
przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej Rakowiec ul. Leśna.

Ad 5. Interpelacje i zapytania.
Radny Dariusz Wierzba zadał pytania w następujących kwestiach:
1) Mieszkańcy osiedla bloki przy ul. Pawlickiej zapytują czy jest jakiś plan odnośnie
remontu tej drogi? Jeśli tak to kiedy zostanie zrealizowany, jeśli nie to dlaczego?
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Pani Wójt odpowiedziała, że na zebraniu wiejskim rozmawiała z mieszkańcami
o zorganizowaniu spotkania ze wspólnotami w celu dokonania uzgodnień. Podkreśliła
przy tym, że aby właściwie wykonać tę drogę potrzebujemy kawałka terenu wspólnoty.
2) Jaki jest status budowy hali sportowej w Rakowcu?
Pani Wójt odpowiedziała, że jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji
na halę sportową. Pierwsze spotkanie z projektantami już się odbyło, gdzie został
przygotowany

wstępny

zarys,

kolejne

spotkanie

będzie

prawdopodobnie

w czerwcu.
3) Jak wygląda sytuacja z wiatrakami, na jakim etapie jest ta inwestycja?
Pani Wójt odpowiedziała, że musimy odebrać wszelkie dokumenty przekazane
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Skarżący nie dopełnił
obowiązku uzupełnienia braków formalnych złożonej skargi i nie dostarczył
pełnomocnictwa do sądu. Sąd postępowanie odrzucił, nie wiemy natomiast czy zostało
złożone zażalenie.
4) Dożynki powiatowe, których Gmina jest współorganizatorem, w której miejscowości
będą się odbywały?
Pani Wójt przekazała, że dożynki odbywać się będą w Tychnowach razem
ze świętem wsi. Święto wsi jest imprezą, która odbywa się od 2000 roku i nie mamy
w budżecie pieniędzy na to, aby organizować dwie oddzielne uroczystości w innych
miejscowościach. Poza tym większa imprezą plenerową organizowaną w Rakowcu
są Obchody dnia Strażaka. Kolejnym uzasadnieniem jest to, że w Rakowcu odbywa się
wiele imprez kulturalnych nie tylko plenerowych, ale także w świetlicy – najwięcej ze
wszystkich świetlic. Odbywa się także

„Święto śliwki” organizowane przez

Stowarzyszenie i częściowo wspierane przez Gminę.
5) Czy Gmina przewiduje w bieżącym roku budżetowym przekazanie KPPT
w Górkach pomocy finansowej, jeśli tak to w jakiej formie i kiedy?
Wójt odpowiedziała, że na tę chwilę nie ma żadnego wniosku o dopłatę do Parku.
Jeśli taki wniosek wpłynie wówczas będziemy dyskutować na posiedzeniu komisji. Oby
w tym roku do tego nie doszło. Wkrótce odbędzie się także walne zgromadzenie
wspólników na temat sytuacji parku.
Radny Dariusz Wierzba zabrał głos odnośnie dożynek i wyjaśnił, że zapytał o to
nie dlatego, że w Rakowcu nic się nie odbywa, a dlatego , że podczas ostatniej sesji Rady
Powiatu Starosta mówił, że dożynki odbędą się na terenie Gminy, ale nie wie gdzie. Pani
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Wójt dodała, że krążą takie pogłoski, że w Rakowcu nic się nie dzieje, a jest tak dlatego
bo niektórzy nie chcą uczestniczyć. Radny sugeruje, aby dożynki odbywały się co roku
w innym miejscu. Pani Wójt wyjaśniła, że nie we wszystkich miejscowościach mogą się
odbyć te dożynki. Należy wziąć pod uwagę zaplecze, bazę, podłączenie do energii
elektrycznej i wiele innych czynników.
Rady Leszek Kędziora podniósł, że wielokrotnie toczyły się rozmowy radnych
odnośnie tego w jaki sposób wpłynąć na Prezesa Parku aby ograniczyć koszty, które
Gmina musi dokładać do funkcjonowania Parku. Pani Wójt odpowiedziała, że wydatki
są ograniczone, nastąpiły zwolnienia pracowników. Jest to odpowiedni moment
na zaproszenie Pana Prezesa na posiedzenie komisji w celu omówienia tych kwestii.
[stan radnych: 13]
Ad. 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
Pan Jan Homa – Starostwo Powiatowe w Kwidzynie. Poinformował, że w 2015 roku
powiat zrealizował dużą inwestycję tj. remont drogi Bądki – Wandowo – Jaromierz,
na który wydano kwotę około 6 000 000 zł. Na bieżące utrzymanie i remonty dróg
w całym powiecie wydatkowano kwotę ok. 1 600 000 zł i to dzięki łaskawej zimie.
Dokonano modernizacji 6 przepustów, w tym na terenie Gminy Kwidzyn
w: Gniewskim Polu i Pastwie. W roku ubiegłym rozpoczęto także koszenie na całej
szerokości pasa drogowego oraz odkrzaczanie rowów. Regularne odkrzaczanie
z pewnością przyczyni się do lepszego stanu utrzymania rowów, bo wówczas nie trzeba
ich odnawiać. W 2016 roku Powiat posiada podobne jak w roku ubiegłym środki
na utrzymanie dróg.

Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 187 000 zł,

co pozwoliło na wykonanie wiosną utrwaleń powierzchniowych. Wykonano już remonty
cząstkowe, uzupełnienie ubytków grysami i emulsją za kwotę ponad 90 000 zł.
Na wiosenne remonty razem wydatkowano około 500 000 zł. Jeśli chodzi o planowane
inwestycje, nie przyznano nam wnioskowanych środków na remonty dróg Lipianki –
Pastwa, Grabówko – Nebrowo, a ze środków własnych nie damy rady w tym roku ich
zrealizować. Jeśli środki na to pozwolą, chcemy część robót wykonać we własnym
zakresie na drodze Gniewskie Pole – Pastwa. Ponadto drogi gruntowe, których łącznie
Powiat posiada 25,5 km uzupełniono kruszywem, w tym drogę od Rakowca do Brokowa.
W roku bieżącym zostanie wykonanych 5- 6 przepustów, w tym dwa na terenie Gminy
Kwidzyn. Planujemy stopniowo wprowadzić oznakowanie poziome na drogach
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powiatowych, które są w dobrym stanie i spełniają wymaganą przepisami szerokość
drogi.
Radny Henryk Ordon zapytał co z drogą Mareza – Korzeniewo? Pan Homa
odpowiedział, że jest to droga gminna, ale Uchwałą Rady Powiatu zabezpieczono środki
w wysokości 840 000 zł na remont tej drogi. Pan Ordon zasugerował przejęcie tej drogi.
Radny Karol Rupar zapytał o ul. Leśną w Rakowcu, gdzie kończy się asfalt i jest
pole, pobocza są zaniżone. Pan Homa odpowiedział, że jeśli wystarczy środków to w tym
roku zostanie to wykonane.
Radny Wiesław Namiak zapytał o drogę Tychnowy – Dubiel i Tychnowy –
Brokowo, które nie były odkrzaczane, a rowy są zaniedbane. Łatanie dróg wykonywane
jest niestarannie. Czy są wykonywane przeglądy dróg ? Radny wnioskował o dokręcenie
znaku bo do dzisiaj nie zostało to wykonane. Pan Homa odpowiedział, że w roku
ubiegłym droga była odkrzaczana. Dodatkowo zapewnił, że uczestniczy osobiście przy
odbiorze po wykonaniu koszenia i nie ma zarzutów. Pan Homa przekazał, że najlepiej
zgłaszać od razu fakt niestarannie łatanych dziur, wtedy można na bieżąco
to zweryfikować. Obecnie wykonawcy zakończyli już prace na drogach.
Sołtys Pan Marek Tecmer zapytał o skrzyżowanie drogi wojewódzkiej w Dubielu
z powiatową, gdzie kierowcy zajeżdżają jednej z mieszkanek prywatną drogę. Pan Homa
odpowiedział, że jest to skrzyżowanie z droga wojewódzką i zgodnie z przepisami
za skrzyżowanie drogi odpowiada zarządca drogi wyższej kategorii, czyli Zarząd Dróg
Wojewódzkich.
Pani Wójt zapytała czy przy zakrętach w Gniewskim Polu będą wykonane tzw.
sierżanty ? Pan Homa odpowiedział, że zostaną wykonane w dniu jutrzejszym,
ale w Janowie.
Pan Rajmund Kirsztenstein – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
w Gdańsku (dalej: GDDKiA). Poinformował, że przez teren Gminy przebiega 16,5 km
dróg krajowych – tj. DK Nr 90 i Nr 55. Bieżące utrzymanie dróg krajowych kosztuje
rocznie 750 000 zł (letnie i zimowe). W roku ubiegłym wykonano remonty cząstkowe
w Gminie Kwidzyn na powierzchni 1700 m² na drodze DK Nr 55. W dniu jutrzejszym
zostaną zakończone remonty tegoroczne. W miesiącu maju rozpoczynamy malowanie
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poziome jezdni oraz wykonanie oznakowania pionowego. Do 15 maja zostanie
wykonane koszenie. Poruszył także temat wycinki drzew przy drodze krajowej nr 55.
W 2014r. Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad wnioskowała o wycinkę 156
drzew na terenie Gminy Kwidzyn i Gardeja, a zgodę otrzymaliśmy jedynie na 5. W 2015
roku na 46 wniosków udało się zrealizować wycinkę 31 sztuk. W roku 2015r. wykonano
analizę dendrologiczna drzew przy drodze krajowej nr 55. Na podstawie tej opinii
zostały wskazane drzewa, których stan sanitarny kwalifikuje do wycinki, a przy innych
zostały wskazane zabiegi pielęgnacyjne, poprawiające bezpieczeństwo. Na podstawie
tego opracowania został rozpisany przetarg, który zostanie rozstrzygnięty 10 maja. Pan
Kirsztenstein zabrał także głos odnośnie planu inwestycji, który został nazwany
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej Nr 55 na odcinku
Brachlewo – Tychnowy – Nowa Wieś Kwidzyńska w ramach programu budowy dróg
krajowych/

Program

likwidacji

miejsc

niebezpiecznych.

Zadanie

zostało

zakwalifikowane do realizacji w wyniku analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Odnośnie budowy ścieżki rowerowej na odcinku

Brachlewo – Tychnowy oraz

Tychnowy – Nowa Wieś Kwidzyńska – zostaną wykonane dwa ciągi pieszo – rowerowe
o szerokości 2 metrów i łącznej długości 1 505 metrów po prawej stronie drogi. Gmina
wykonała już projekt na ciąg pieszo –rowerowy od Tychnów do Nowej Wsi
Kwidzyńskiej, GDDKiA do końca października tego roku wykona projekt na odcinek
Brachlewo – Tychnowy. W przyszłym roku całość inwestycji zostanie zrealizowana.
Radna Lidia Banaś zapytała o budowę kładki w Brachlewie. Czy ten projekt nie
zakłada budowy kładki? Pan Kirsztenstein odpowiedział, że odcinek drogi, które obecnie
jest projektowany nie obejmuje tego miejsca. Pani radna podniosła, że mieszkańcy
domagają się budowy tej kładki, zatoczki autobusowej, bezpiecznego przejścia dla
pieszych i ograniczenia prędkości na tej drodze. Prosiła o zainteresowanie się tym
tematem.
Sołtys Bogdan Pich zapytał o nasadzenia w Lipiankach. Przedstawiciel GDDKiA
odpowiedział, że te nasadzenia są na gwarancji i wykonawca ma obowiązek w ramach
gwarancji je pielęgnować.
Sołtys Pan Piotr Rachański stwierdził, że otrzymaliśmy informacje od Pani Wójt,
że w mpzp dla Brachlewa jest projekt budowy kładki, więc jak możliwe jest to,
że GDDKiA nic o tym nie wie? Pani Wójt odpowiedziała, że to Gmina będzie wykonawcą
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tej kładki dlatego Pan Kierownik o tym nie wie. Wyjaśniła, że rozmowy o kładce
z GDDKiA były prowadzone

wtedy kiedy był budowany chodnik w Brachlewie.

Wówczas budowa kładki nie doszła do skutku bo samorząd gminy upierał się przy
innym rozwiązaniu i GDDKiA zrezygnowała z dokończenia tego. Teraz będziemy się
zamieniać na grunty z Lasami Państwowymi, uzgadniany był także plan miejscowy, aby
GDDKiA określiła ile mamy się odsunąć od istniejącego pasa jezdni do nich należącego.
Wykonawstwo tej kładki jest po naszej stronie, a nie po stronie Generalnej Dyrekcji i nie
ma tu niczego do ukrycia. Projekt będzie oczywiście uzgadniany ze stronami, którymi
będą zawsze Zarząd Dróg Wojewódzkich i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad. Pani Wójt dodała, że kiedy było podpisywane porozumienie w 2007 roku,
gdzie Gmina podpisała Porozumienie o współpracy i o wspólnym przygotowaniu
koncepcji na potrzeby budowy ścieżki pieszo –rowerowej od Baldramu do Brachlewa
była również rozmowa o kładce. W 2008 roku podjęto nawet próbę przygotowania
dokumentacji projektowo – technicznej na potrzeby budowy tej kładki, ale wówczas na
proponowane rozwiązane GDDKiA nie wyraziła zgody. W związku z tym, że nie byliśmy
właścicielem gruntu, a GDDKiA nie chciała się podjąć przeprowadzenia postępowania
o wydanie decyzji, ten pomysł i projekt upadł. Powstała wtedy inna koncepcja
i dowiedzieliśmy się, że GDDKiA chce innego rozwiązania w celu utworzenia
bezpiecznego przejścia w obrębie do skrzyżowania drogi krajowej z wojewódzką.
Powodem tego była konieczność zabezpieczenia tego terenu na ewentualne przyszłe
poszerzenie drogi krajowej do parametrów dziś już obowiązujących. Dlatego nie
pozwolono nam projektować w pasie drogi dotykając bezpośrednio kładką do osi jezdni.
Wówczas zostały tam ustawione barierki.
Pan Piotr Rachański zapytał w takim razie na jakim etapie jest zamiana gruntów
z Lasami Państwowymi? Pani Wójt odpowiedziała, że w tym roku chcemy wykonać
dokumentacje projektową i kiedy zamienimy się z Lasami Państwowymi możemy
i będziemy już dysponentem gruntów i wówczas bez decyzji Zarządu Dróg
Wojewódzkich możemy przystąpić do opracowania dokumentacji projektowej.
Radny Stanisław Wudarczyk zapytał o zjazdy z DK 90 do Lipianek, są tam drzewa
do uśnięcia. Pan Kierownik odpowiedział, że ta droga należy do powiatu.
Pan Maciej Ruciński – Rejon Dróg Wojewódzkich oddział w Sztumie. W roku
ubiegłym największe zrealizowane inwestycje to: remont mostu na Liwie w Marezie,
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wykonanie części ciągu pieszo – rowerowego na drodze 588 oraz remont wiaduktu
w miejscowości Brachlewo. Ponadto wykonano remonty cząstkowe na drodze Nr 518 –
zużytkowano 35 000

ton grysu, na drodze Nr 521 – 14 000 ton masy na zimno,

na drodze nr 524 – 50 000 ton emulsji. Ponadto wykonano wycinkę krzaków i koszenie
poboczy. W tym roku rozpocznie się duża inwestycja -remont drogi nr 521, obecnie
jesteśmy na etapie wyboru wykonawcy. Zakończenie robót planujemy na koniec
października

2017 roku.

W tym roku

ma

zostać rozpisane

postępowanie

na opracowanie dokumentacji projektowej na drogę nr 524 Brachlewo – Licze
(na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową na Trzciano do Licza). Dokumentacja
zostanie wykonana w konwencji „zaprojektuj i wybuduj”. Ponadto rozpoczęto wiosenne
remonty masą na zimno. Na terenie Gminy wydatkowano już kwotę ponad 30 000 zł.
Liczymy na to, że warunki atmosferyczne pozwolą na rozpoczęcie z początkiem maja
prac z grysem i emulsją.
Radny Henryk Ordon podniósł temat zapadającej się na łuku drogi
w Rozpędzinach. Pan Ruciński odpowiedział, że otrzymał informacje, że ten odcinek
miał zostać poprawiony.
Radny Jerzy Tumiłowicz podnosi, że od kilkunastu lat mieszkańcy domagają się
remontu drogi nr 524. Było na ten temat spotkanie w Starostwie Powiatowym, podczas
którego Marszałek Świlski obiecał, że przedstawi koncepcję dla tej drogi w ciągu
2 miesięcy. Do dzisiaj nie doczekaliśmy się żadnej koncepcji. Szerokość tej drogi wynosi
zaledwie 2,90 metra, nawet autobus nie ma się jak zmieścić. Ta droga nie spełnia
żadnych standardów drogi wojewódzkiej. Radny przekazał, że z chwilą rozpoczęcia
remontu drogi nr 521 będziemy domagać się spotkania w szkole w Liczu. Niech władze
województwa określą się co z tą drogą, abyśmy wiedzieli kiedy możemy się spodziewać
polepszenia tej sytuacji. Mieszkańcy chcieliby zabrać głos w tej sprawie na dzisiejszej
sesji.
Pani Monika Czarnecka (mieszkanka Ośna) zgłosiła, że na drodze są takie dziury,
że już nawet nie da się ich ominąć, a jedynie uszkodzić zawieszenie w aucie.
Mieszkaniec Ośna uważa, że zaklepywanie dziur nic nie daje. Droga była
naprawiana dwa dni i z pewnością nie pokrywa się to z danymi odnośnie wykorzystania
materiału do łatania tych dziur, które Pan przedstawił. Pan Ruciński odpowiedział,
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że może tego nie widać w rezultatach, ale faktycznie tyle masy na zimno się zużywa.
Wykonawcy są ze Sztumu.
Sołtys Ośna Pani Monika Jędrych zauważyła, że nie ma żadnej kontroli nad
wykonawcami krótkich odcinków drogi. Na odcinku z Licza do Ośna zostało połatanych
jedynie 20 dziur w ciągu dwóch dni, a potem Ci pracownicy siedzą i nic nie robią.
Sołtys Licza Pan Jacek Osial podniósł, że droga Nr 524, faktycznie była w tym
roku łatana, ale jedynie co 5 i 10 dziura. Zawnioskował także o odkrzaczenie skarp
na odcinku od szkoły do torów w Liczu.
Radny Wiesław Namiak podniósł, że przychyla się do protestu mieszkańców, aby
tę drogę nr 524 jak najszybciej wyremontować. Zapytał jak łatanie tych dziur jest
kontraktowane z podwykonawcami, od metrów czy załatanych dziur? Pan Ruciński
odpowiedział, że masa na zimno jest wykonywana siłami własnymi. Mamy jedną
brygadę na 150 km dróg, która jedzie i łata największe dziury, które zleca kierownictwo.
Radny Piotr Rachański dodał, że zdumiewające jest to, jak łatanie dziur jest
wykonywane latami. Gdyby raz porządnie tę drogę zrobić, nie trzeba byłoby jej łatać
co kilka miesięcy i corocznie ponosić takich nakładów finansowych. Sołtys przekazał,
że jeździ dużo po kraju, ale takiej drogi jeszcze nie widział– to skansen.
Jeden z mieszkańców zabrał głos w imieniu wszystkich obecnych mieszkańców
Licza i okolic twierdząc, że przyszli na sesję, aby apelować o to, żeby zająć sie tematem
drogi nr 524. Jeśli sytuacja będzie się pogarszać będziemy podczas remontu blokować
drogę nr 521, ponieważ mieszkańcy mają już dosyć tej sytuacji i są zdeterminowani.
Radny Jerzy Tumiłowicz nadmienia, że mieszkańcy są zdesperowani. Dodając,
że zebrał już podpisy ponad 300 mieszkańców i na początku czerwca będzie
wnioskował

o

zorganizowanie

spotkania

w

szkole

z

władzami

Urzędu

Marszałkowskiego. Nie chcemy blokować drogi nr 521, więc liczymy na rozmowę
z władzami.
Radna Lidia Banas podsumowując prosiła, aby zainteresować się zgłaszanymi
problemami, abyśmy wiedzieli efekty.
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Sołtys Podzamcza zgłosił, że na odcinku 5 kilometrów od Podzamcza do Marezy
są same koleiny i łata na łacie. W tym roku było już łatanie dziur, ale nic nie dało,
ponieważ powstały nowe, kolejne.
Sołtys Rakowca zgłosiła, że jesienią były sadzone drzewa przez pracowników
Zarządu Dróg Wojewódzkich od skrzyżowania w Rakowicach na dół do Rakowca.
Zapytała dlaczego drzewa są sadzone na granicy między działką zarządcy drogi,
a działką rolnika? Powinno zostać zachowane 4 m od miedzy, a nie jest to respektowane.
Pan Ruciński odpowiedział, że z tego co się orientuje drzewa są sadzone od końca
skarpy z zachowaniem 75 cm, które należy do pasa drogowego. Zapewnił jednak,
że sprawdzi jeszcze miejsce, w którym te drzewa zostały posadzone.
Radna Katarzyna Rublewska zapytała o ustawienie 2 luster na drodze nr 588
na odcinku drogi gminnej od Rozpędzin do Grabówka z drugiej strony. Pan Ruciński
poinformował, że konieczne będzie wykonanie organizacji ruchu na tym odcinku. Pani
Wójt dodała, że koszty organizacji ruchu będzie pewnie musiała ponieść Gmina,
ponieważ lustra postawione na drodze wojewódzkiej będą służyły polepszeniu
widoczności na drodze gminnej. Radna zapytała także o remont drogi nr 588, gdyż lewa
strona w kierunku Nebrowa jest zapadnięta.
Sołtys Marek Tecmer przypomniał o zakrzaczeniach przy drodze Nr 524 Dubiel Brachlewo. Pan Ruciński odpowiedział, że planowano skierować więźniów do tej pracy,
ale okazało się, że nie możemy na tak długi czas ich zabierać w teren. Prawdą jest,
że ta droga wymaga generalnej naprawy.
Pani Ewa Nowogrodzka poinformowała, że w lutym spotkała się z Marszałkiem
Świlskim i Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich i prowadzono rozmowy na temat
dróg wojewódzkich na terenie Gminy. Rozmawiano o drodze nr 524 i o tym, że w miarę
posiadanych środków powinniśmy się do tego remontu dołożyć. Przy przebudowie
drogi nr 521, może warto byłoby wykorzystać część tej zebranej, frezowanej masy
asfaltowej i wbudować w pobocza drogi Nr 524. Objazd tą droga na pewno będzie.
Powinniśmy myśleć o docelowym rozwiązaniu dla tej drogi i jej wyremontowaniu
za 2- 3 lata, czyli po przebudowie drogi nr 521. Nie wiadomo czy możliwa jest zmiana
kategorii tej drogi na powiatową.
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Radny Tumiłowicz podsumowuje, że chodzi o to żeby nie zostać z niczym. Trzeba
zorganizować spotkanie i dogadać się.
Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Pan Arwid Żebrowski stwierdził,
że potrzeby naprawy i modernizacji dróg na terenie Gminy Kwidzyn są ogromne.
Podkreślił, że Powiat Kwidzyński usytuowany jest na skraju województwa i jest
to teren, który od zawsze miał utrudnioną komunikację, gorszy dostęp do ochrony
zdrowia i kultury. Następnie zabrał głos w sprawie obecnej sytuacji szpitala
powiatowego w Kwidzynie. Poinformował także, że pod koniec maja odbędzie się
kolejna sesja wyjazdowa Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbędzie się
w Kwidzynie.

Ad. 7. Informacja z realizacji zadań wynikających z § 5 Uchwały Nr XXXVI/259/06
Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad
wnoszenia i zbywania udziałów oraz akcji przez Wójta Gminy Kwidzyn.
Informację przedstawiła Wójt Gminy Pani Ewa Nowogrodzka.
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 8. Informacja nt. Oceny zasobów pomocy społecznej w 2015 roku.
Informację przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani
Małgorzata Piotrowska.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 9. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2016 rok,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Iwona Skrajda – Skarbnik Gminy informując,
że dokonuje się zmiany w budżecie polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków
o kwotę 4 000 zł oraz na zmianie planu w wydatkach między działami i rozdziałami
klasyfikacji budżetowej w ramach Funduszu sołeckiego. Zmiana dotyczy także źródła
pokrycia planowanego deficytu budżetowego, który zostanie pokryty z zaciągniętych
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pożyczek i kredytów w kwocie 2 866 000 zł. Pani Skarbnik przekazała, że w dochodach
budżetu Gminy nastąpi zwiększenie o kwotę 4 000 zł z tytułu otrzymanych środków od
Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” na dożywanie dzieci w Szkole Podstawowej
w Janowie. Następnie omówiła dokonane zmiany w wydatkach budżetu wskazując
kwoty zwiększeń i zmniejszeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
Podsumowała, że po dokonanych zmianach plan wyniesie po stronie dochodów kwotę
43 692 936 zł, a po stronie wydatków 46 558 936 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 XXVI/162/16. W głosowaniu udział
wzięło 13 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

2) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego
w roku 2016,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Projekt uchwały uzasadniła Pani Wójt Ewa Nowogrodzka wyjaśniając, że kredyt
bankowy zostanie zaciągnięty na sfinansowanie występującego deficytu budżetowego
w wysokości 1 763 000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
w wysokości 900 000 zł.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 13 głosami „za” nadając jej numer XXVI/163/16. W głosowaniu udział
wzięło 13 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

3) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej
w Rakowcu osiedle Leśna” w roku 2016,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Projekt uchwały uzasadniła Pani Wójt Ewa Nowogrodzka przypominając,
że wydatki na to zdanie zostały zaplanowane w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej
15

Prognozy Finansowej przyjętym przez Radę Uchwałą nr XXV/159/16 z dnia 22 marca
2016r. oraz w Uchwale Nr XXV/160/16 z dnia 22 marca 2016r. zmieniającej uchwałę
w

sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2016 rok. Podkreśliła, że całkowity koszt

zadania przewiduje się w kwocie 1 810 000 zł, z tym, że na rok 2016 planuje się wydatki
w kwocie 1 800 000 zł.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 13 głosami „za” nadając jej numer XXVI/164/16. W głosowaniu udział
wzięło 13 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

4) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Kwidzyn w roku 2016 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Projekt uchwały omówił Pan Zdzisław Chojnacki - inspektor ds. gospodarki
odpadami. Tegoroczna wysokość dofinansowania do zdjęcia eternitu z dachu obiektu,
przetransportowania na składowisko odpadów i zutylizowania eternitu wyniesie do
90% kosztów tej inwestycji. Maksymalne dofinansowanie do 1.000 kg wyrobów
zawierających azbest usuniętych z obiektu wnioskodawcy wyniesie maksymalnie 1500
zł. Poinformował, że projekt przedmiotowej uchwały został zgłoszony do Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu weryfikacji przejrzystości zasad udzielania pomocy
publicznej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłosił swoją uwagę, która została
uwzględniona. Zmieniony zapis brzmi: Dotacją nie może zostać objęta nieruchomość lub
jej część wykorzystywana do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
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 XXVI/164/16. W głosowaniu udział
wzięło 13 radnych.
Pan

Chojnacki

poinformował

o

zmianie

sposobu

odbioru

odpadów

wielkogabarytowych od tego roku. Odpady odbierane będą bezpośrednio z posesji
mieszkańców, jednakże po uprzednim zgłoszeniu konieczności odbioru odpadów
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do PUS. Zgłoszenia odbioru odpadów należy dokonywać w dniach 6 – 13 maja 2016 r.,
w godz. od 7.00 do 15.00, pod nr tel.: 55 279 34 58, podając jednocześnie imię
i nazwisko, adres nieruchomości oraz szacunkowe ilości i rodzaje odpadów
przeznaczonych do odebrania.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

5) zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kwidzynie,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Pani Kierownik GOPS uzasadniła projekt uchwały. W związku z tym, że uchwałą
Nr XXIV/157/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia
jednostki organizacyjnej gminy właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia
wychowawczego wyznaczono do realizacji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kwidzynie, należało dokonać zmiany statutu Ośrodka poprzez dodanie do zakresu
zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie nowego
zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
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 XXVI/164/16. W głosowaniu udział
wzięło 13 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

6) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego nr B
w budynku przy ulicy Korzeniewskiej 3 w Marezie, będącego przedmiotem sprzedaży
na rzecz najemcy,
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 XXVI/164/16. W głosowaniu udział
wzięło 13 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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7) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego nr 2
w budynku nr 35 w Tychnowach, będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy,
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 XXVI/164/16. W głosowaniu udział
wzięło 13 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

8) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego nr 3
w budynku nr 82 w Tychnowach, będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy,
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 XXVI/164/16. W głosowaniu udział
wzięło 13 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

9) w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Kwidzyn porozumienia
o partnerstwie z Miastem Kwidzyn, Miastem i Gminą Prabuty oraz z Gminą Ryjewo w celu
przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą
w nieznane”.
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” oraz 2 głosami „przeciw” nadając jej numer
XXVI/164/16. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XXV sesji Rady Gminy.
Odpowiedzi na interpelacji i zapytania udzielił zastępca Wójta Pan Krzysztof
Michalski.
Odpowiedź stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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Ad. 8. Wolne wnioski.
Sołtys sołectwa Korzeniewo, Pani Renata Krupa zgłosiła skradzione kostki
ze ścieżki pieszo – rowerowej od strony mostka w Marezie oraz zarastanie ścieżki trawą
po bokach.
Radna Katarzyna Rublewska zapytała w sprawie lampy na placu zabaw
w Nowym Dworze, która została oddana do reklamacji. Radna uważa, że powinna zostać
wymieniona na nową.
Sołtys sołectwa Baldram, Pan Jan Złotnik zgłosił, że na drodze gminnej śródpolnej
przed fotoradarem, jadąc z Kwidzyna w lewo, ktoś chciał wyciągnąć pręty w miejscu,
gdzie kończą się płyty i ostatecznie zostawił je w taki sposób, że wystają druty, które
stwarzają niebezpieczeństwo.
Radny Wiesław Namiak zgłosił, że ciężarówka najechała na słup elektryczny
w Tychnowach, który od kilku dni leży koło kościoła.
Radny Dariusz Wierzba poinformował, że Klub Sportowy Powiśle Rakowiec
prowadzi nabór tj. rocznika 2008 -2010, oraz do III ligi Pomorskiej dziewcząt od 15 lat
wzwyż.
Ad. 9. Zakończenie obrad Sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim uczestniczącym w XXVI 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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