PROTOKÓŁ Nr XXXV/17
z sesji Rady Gminy Kwidzyn
odbytej w dniu 23 lutego 2017 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. 19.30

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

13

radnych,

wobec

czego

rada

posiada

wymagane

quorum

do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecni radni (K. Rublewska, L. Kędziora)
zostali usprawiedliwieni.
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: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Leszek Czarnobaj, Radny Sejmiku
Województwa Pomorskiego Pan Piotr Widz, przedstawiciele Komendy Powiatowej
Policji w Kwidzynie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych, pracownicy merytoryczni urzędu oraz media.
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon powitał wszystkich zgromadzonych
na XXXV 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.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek sesji, który radni i sołtysi
otrzymali wraz z zawiadomieniami o zwołaniu sesji. Poinformował o wniosku Pani Wójt
o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie
zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. Pani
Wójt uzasadniła powód wprowadzenia nowego projektu uchwały, informując zarazem,
że uchwała była już przedstawiona na wspólnym posiedzeniu komisji i uzyskała opinię
pozytywną.

Przedłożony projekt ma na celu dostosowanie do obowiązujących

przepisów i uchwał wydanych m.in. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku.
Uchwała wprowadza też zapis, który pozbawia poboru inkasa przez sołtysa sołectwa
Brachlewo Pana Piotra Rachańskiego oraz wskazuje osobę fizyczną do pełnienia tej
funkcji. Tą osobą został Pan Marek Ungrowski – były sołtys, który w latach ubiegłych
dokonywał poboru podatku od mieszkańców Brachlewa i wyraził pisemną zgodę
na pełnienie tej funkcji. Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie
dodatkowego

projektu

uchwały.

Radni

zagłosowali

pozytywnie

13

głosami

„za” wprowadzeniem w/w projektu uchwały. Nie zgłoszono ponadto żadnych wniosków
w związku z czym, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie nowy porządek sesji,
który został przyjęty jednogłośnie (13 głosami „za”), w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedłożenie porządku obrad do zatwierdzenia.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
6. Wystąpienie zaproszonych gości.
7. Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2016 rok.
8. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2016 rok.
10. Informacja z działań podjętych w zakresie profilaktyki zdrowotnej za 2016 rok.
11. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016- 2018 za 2016 rok.
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12. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Gilwa Mała, gmina Kwidzyn,
2) w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku
komunikacyjnego na terenie Gminy Kwidzyn,
3) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kwidzyn,
4) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Kwidzyn do nowego ustroju szkolnego,
5) w

sprawie

przyjęcia

zasad

udzielania

i

rozliczania

dotacji

celowej

na dofinansowanie prac związanych z modernizacją systemów ogrzewania
z węglowego na proekologiczny w budynkach lub lokalach mieszkalnych
na terenie Gminy Kwidzyn,
6) w

sprawie

nadania

nazwy

ulicy

„Racławicka”

drodze

wewnętrznej

w Korzeniewie,
7) w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia
wynagrodzenia za inkaso.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
Przewodniczący oświadczył, iż protokół z XXXIV 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 XXXIV sesji Rady Gminy, który został
przyjęty jednogłośnie 13 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 stycznia 2016 roku do 22 lutego 2017 roku. Poinformowała o wydarzeniach,
spotkaniach i uroczystościach, w których brała udział w okresie między sesjami:
1 lutego 2017r. – spotkanie w sprawie internetu z przedstawicielem firmy
z miejscowości Nowe. Wskazanie „trudnych miejsc” na terenie Gminy, gdzie występuje
problem z odbiorem internetu, aby dokonać rozpoznania w terenie i umiejscowienia
masztu, który polepszy odbiór internetu.
3 lutego 2017r. – Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Zitterman
w Urzędzie Gminy.
7 lutego 2017r. – spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku m i.n. w sprawie
przebudowy drogi Nr 521, ścieżki pieszo – rowerowej w Rozpędzinach, budowy ścieżki
pieszo - rowerowej i kładki w Brachlewie. Przedstawione zostały argumenty Gminy
o konieczności budowy chodnika na terenie zabudowanym w Brachlewie, który nie został
ujęty w projekcie przebudowy drogi wojewódzkiej. Tego samego dnia odbyła się narada
z Dyrektorami szkół na temat nowej sieci szkół na terenie Gminy.
8 - 10 lutego 2017r. –przebywanie na zwolnieniu lekarskim.
13 lutego 2017r. – spotkanie robocze członków Młodzieżowej Rady Gminy w Urzędzie
Gminy.
14 lutego 2017r. – spotkanie w Urzędzie Gminy z przedstawicielami Spółek Wodnych,
Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz projektantem w sprawie dalszych uzgodnień
przebudowy drogi Nr 521.
15 lutego 2017r. – spotkanie z sołtysami w celu przekazania nakazów płatniczych.
16 lutego 2017r. – wzięcie udziału w spotkaniu w Urzędzie Gminy Ryjewo w sprawie
porozumienia

dotyczącego

wspólnej

realizacji

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”.
Tego samego dnia odbyła się narada inwestycyjna z pracownikami, spotkanie
z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury na temat przedsięwzięć kulturalnych w związku
z ustanowieniem roku 2017 rokiem „rzeki Wisły” oraz wspólne posiedzenie komisji stałych
Rady Gminy Kwidzyn, na którym omawiano materiały przedłożone na dzisiejszej sesji.
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17 lutego 2017r. – posiedzenie komisji urbanistycznej celem omówienia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów kopalnianych
w Podzamczu. Tego samego dnia prezydium Młodzieżowej Rady gościło przedstawicieli
Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna. Celem spotkania była wymiana doświadczeń,
omówienie zadań i wyzwań stawianych przed młodymi radnymi oraz możliwości
współpracy.
21 lutego 2017r. – odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Gdańsku na temat uzgodnień i rozwiązań dotyczących odprowadzania
wody w

związku z przebudową drogi Nr 521. Ponadto spotkanie w Urzędzie

Marszałkowskim na temat przedsięwzięć, które Gmina planuje realizować w związku
z obchodami „Roku rzeki Wisły”.
22 lutego 2017r. – wręczenie gratulacji z okazji Jubileuszu 35 - lecia pracy Pani Stanisławy
Gadomskiej - Dyrektor Gimnazjum w Liczu. Ponadto miało miejsce wręczenie dla
dyrektorów Gimnazjów dokonanych przez organ prowadzący ocen. Tego samego dnia
miało miejsce spotkanie z Panem Tomaszem Muulerem na temat rozpowszechnienia
i zachęcenia dzieci z naszych szkół do wzięcia udziału w „Biegu na orientację”.
Ponadto Pani Wójt poinformowała, że 8 lutego zakończyły się zebrania wiejskie,
podczas których zgłoszono łącznie 336 wniosków. Ich analiza rozpocznie się
na początku marca. Przekazała ponadto, że Zarządzeniem Wójta został wydany „Plan
remontów lokali mieszkalnych i użytkowych” i będzie realizowany w ramach środków
pochodzących z czynszów najmu lokali. Dnia 3 lutego odbyło się spotkanie radnych
w temacie promowania terenów inwestycyjnych na terenie Kwidzyńskiego Parku
Przemysłowo – Technologicznego w Górkach oraz w celu przedstawienia złożonego
pisma przez sołtysa sołectwa Brachlewa.
Pani Wójt poinformowała, że Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie do:
„Wiślanych Tras Rowerowych”, „Pętli Żuławskiej”, „Kajakiem przez Pomorze”(wspólnie
z miastem Kwidzyn), Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania. Przegotowany został
także

wniosek

przez

Powiślańską

Regionalną

Agencję

Zarządzania

Energią

do mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii. W przygotowaniu jest wniosek
o dofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej Kamionka – Brokowo - Dubiel Baldram Mały.
Wójt Gminy przekazała, że zostało wydane Zarządzenie Wójta w sprawie
standaryzacji realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie. Dla każdego realizowanego
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zadania inwestycyjnego na każdym etapie będzie potrzebna karta, której wprowadzenie
ma na celu uprawienie całego procesu.
Obecnie trwają przygotowania do przetargów, zapytań ofertowych i wniosków
o dofinansowanie. Do 28 lutego jest czas na złożenie wniosku o dofinansowanie zakupu
sprzętu dla jednostek OSP.
Pani Wójt przypomniała, że od kilku lat mieszkańcy wnioskują o budowę
chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Mareza- Podzamcze, ponieważ jego brak stwarza
duże niebezpieczeństwo dla pieszych. Istotną sprawą, jest to, że wzdłuż tej drogi
są grunty rolne klasy III, które Ustawa o ochronie gruntów rolnych dyskwalifikuje
do zabudowy. Koniecznym będzie więc zamiana klasy gruntów. Cała procedura wraz
z przystąpieniem do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wzdłuż tej drogi zostanie przedstawiona na kolejnym posiedzeniu
komisji Rady Gminy.
Pani Wójt zaprosiła wszystkich obecnych na obchody Narodowego Dnia
Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Uroczystość rozpocznie się przy punkcie widokowym
na Marezie.
Radny Tumiłowicz odniósł się do przebudowy drogi Nr 524. Radny uważa za nie
poważane postępowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich, które nie zamierza wybudować
chodnika w terenie zabudowanym w Liczu, Ośnie i Dubielu.
Pani Wójt odpowiedziała, że takie stanowisko Zarządu Dróg Wojewódzkich
wynika ze względów proceduralnych i dlatego uproszczoną formą jest tylko remont
nawierzchni. Opracowanie dokumentacji na przebudowę tej drogi i dostosowanie jej
do standardów obowiązujących przepisów może rodzić duże problemy w kwestii
uzgodnień (poszerzania dróg, wycinki drzew) i zająć zbyt dużo czasu. Takie rozwiązanie
oczywiście nie zadawala mieszkańców i Gminy. Pani Wójt korzystając z obecności
Senatora poprosiła o zajęcie się kwestią odrolnienia gruntów rolnych wzdłuż dróg
wojewódzkich. Tam, gdzie występują grunty klasy III ograniczone są możliwości
działania.

Gmina

musi

ponosić

koszty

opracowania

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego, wykupu gruntów, a nawet odszkodowań. Pani Wójt
podkreśliła, że w aglomeracjach miejskich grunty te są z automatu odrolnione
i odlesione. Dodając, że najlepszym wyjściem byłoby, gdyby obszar około 20-50 metrów
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od pasa jezdni na terenach wiejskich był także z automatu odrolniony. Podsumowując,
Pani Wójt poprosiła Senatora o podjęcie działań w tym kierunku.
Radny Lidia Banaś podniosła, że mieszkańcy Ośna i Dubiela będą walczyć
o budowę chodnika podczas remontu drogi Nr 524. Zostało już w tej sprawie wysłane
pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Ad. 6. Wystąpienie zaproszonych gości:
Senator – Pan Leszek Czarnobaj.
Pan Senator poinformował, że 6 marca wraz z Panem Piotrem Widzem udaje się
na spotkanie z Marszałkiem Województwa. Podczas tego spotkania będą monitować
w sprawach zgłaszanych na dzisiejszej sesji, ale także podczas spotkania w Liczu.
Pan Czarnobaj odniósł się do kwestii odrolnienia gruntów, poruszanej przez Panią
Wójt. Uważa, że jest to ciekawa inicjatywa. Zapewnił, że razem z innymi senatorami
przygotuje i złoży projekt ustawy w tej sprawie. Poprosił także Panią Wójt
o dostarczenie informacji odnośnie głównych założeń i oczekiwań wobec projektu tej
ustawy. Następnie Pan Senator przekazał informacje odnośnie swojej pracy w Senacie.
Pochwalił się wysoką aktywnością w pracy Senatora – według publikacji „Aktywność
pracy senatorów” w obecnej kadencji jest na 5 miejscu spośród 100 senatorów. Dotyczy
to wystąpień na spotkaniach plenarnych, zabierania głosu, podejmowania dyskusji,
zgłaszania propozycji.
Pan Senator przekazał, że obecnie pracuje w dwóch komisjach: Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia. Przekazał, że w obecnej kadencji projekty
ustaw są procedowane w zaskakująco szybkim trybie, często bez wymaganych opinii.
Przykładem takiego postępowania było uchwalenie zmian w zakresie wycinki drzew.
Senator jest zdania, że taka procedura nie prowadzi do tworzenia dobrego prawa.
Zaproszony gość zabrał również głos w sprawie ograniczenia liczby kadencji
wójtów i burmistrzów do dwóch. Pan Czarnobaj uważa, że jeśli ograniczenie liczby
kadencji wejdzie w życie, to nie ma nic przeciwko tej reformie, ale zdecydowanie nie
powinna ona działać wstecz. Ponadto uważa, że kadencyjność powinna obowiązywać
również posłów i senatorów. Senator odniósł się także do reformy oświaty. Projekt
poselski w tej sprawie został wprowadzony bez żadnych uzgodnień, bez opinii,
uchwalony w ciągu 24 godzin i podpisany przez Prezydenta RP. Poinformował ponadto,
że Konwent Rektorów Polskich wypowiadając się w tej kwestii uznał, że reforma
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edukacji jest reformą, która została wprowadzona: pośpiesznie, rewolucyjnie, jest pełna
chaosu i nie pewna swoich celów, które chce osiągnąć. Ponadto nie wnosi nic
dodatkowego, dobrego dla polskiej edukacji.
Radna Lidia Banaś uważa, że jest szereg niepewności w związku z nową reformą
oświaty z którą nie do końca się zgadzamy. Dotychczasowy system może nie był idealny,
ale pospieszne wprowadzanie tak dużych zmian budzi wiele obaw i nie można się z tym
zgodzić.
Sołtys sołectwa Brachlewa, Pan Piotr Rachański zwrócił uwagę na przyśpieszenie
realizacji naprawy dróg i chodników na terenie wiejskim, ponieważ wieś jest teraz
na topie i cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miast. Podkreślił przy tym,
że chciałby, żeby było to zrealizowane dla obecnych mieszkańców, a nie dla
mieszkańców miast, którzy chcą mieć lepszy dojazd do wsi.

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego – Pan Piotr Widz
W związku z planowanym przygotowaniem projektu ustawy dotyczącej
odrolnienia gruntów rolnych wzdłuż dróg wojewódzkich, Pan Widz zaproponował Panu
Senatorowi stworzenie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej trybu pracy Senatu, która
w większym nadzorze pilnowałaby stosowania trybu procedury ustawodawczej.
Podejmując temat dróg, Radny Sejmiku poinformował, że obecnie na zlecenie
Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonywana jest inwentaryzacja wszystkich dróg
w województwie pomorskim. Następnym krokiem będzie opracowanie Rocznego Planu
Remontów. Pan Piotr Widz odniósł się także do ostatniego (średnio – dobowego)
badania pomiaru natężenia ruchu na drodze Nr 524, która spośród wszystkich dróg ma
najwyższą przejezdność. Poinformował, że podczas ostatniego posiedzenia Sejmiku
zaproponował kompleksowe rozwiązanie problemów wielu mieszkańców związane
z naprawami dróg. Jest nim opracowanie koncepcji przejmowania dróg wojewódzkich
przez samorządy. Dodatkowo najlepiej byłoby, gdyby te drogi zostały wcześniej
wyremontowane. Wielokrotnie zarzucano, że drogi np. w Chojnicach, Kartuzach czy
Bytowie są remontowane, a na Powiślu nie inwestuje się prawie nic. Wyjaśnił, że średnio
– dobowa przejezdność pojazdów daje obraz, gdzie zostały ulokowane pieniądze, czyli
tam, gdzie jeżdżą ludzie i tam, gdzie stan dróg jest rzeczywiście najgorszy. W powiecie
kwidzyńskim jest bardzo gęsta sieć dróg, które tak naprawdę są drogami lokalnymi,
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a nie wojewódzkimi. Problem tkwi w tym, że one nie łączą dwóch ważnych ośrodków
powiatowych, łączą tylko miejscowości w gminach lub osady.
Pan Widz przekazał, że w radni Sejmiku zajmują się także sprawami szpitali,
informując o planowanych zmianach w związku z nowelizacją wprowadzającą tzw. sieć
szpitali.
Radny Tumiłowicz w nawiązaniu do badania natężenia ruchu w powiecie
kwidzyńskim stwierdził, że jeśli droga (Nr 524) byłaby naprawiona i przejezdna,
to natężenie ruchu byłoby zdecydowanie większe.
Pan Widz uważa, że ten argument nie do końca jest zasadny. Jako przykład radny
podaje drogę Kwidzyn – Prabuty. Czy jeśli zostanie ona wyremontowana to przybędzie
tam podróżujących? Na pewno nie. Ludzie podróżują po to, aby realizować swoje cele,
czyli przemieszczać się z miejscowości do miejscowości.
Radny Tumiłowicz uważa, że droga z Licza do Brachlewa skraca drogę o 10 km
na przykład do Malborka. Osoby, które podróżują z GPS wykorzystują ten skrót, w celu
skrócenia trasy przejazdu. Wielokrotnie przejeżdżają tą drogą także tiry, które nie mogą
się nawet minąć z innym uczestnikiem ruchu na tej drodze.
Sołtys Elżbieta Szczukowska zauważyła, że po wyremontowaniu drogi w Rakowcu
w ciągu 4 lat wybudowało się sporo nowych domów i teraz Ci mieszkańcy wpłacają
podatki do Gminy. Ponadto Pani sołtys uważa, że trzeba myśleć docelowo
o wybudowaniu obwodnicy Kwidzyna, aby cały ruch omijał te naprawiane drogi.
Podsumowała, że w innych powiatach widać, że drogi są naprawiane, a na terenie
Powiśla nic w tej kwestii się nie robi. Pan Widz zachęcił Panią sołtys do wzięcia udziału
w kolejnej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbędzie się w poniedziałek
27 lutego. Odnosząc się do zarzutów Pani sołtys, Pan radny stwierdził, że nie może się
z nimi zgodzić. Na pewno nie jest tak, że nasz powiat jest gorzej traktowany bądź
deprecjonowany przez województwo. Podkreślił, że remontować drogi z czegoś trzeba.
Jeśli obecny rząd zamierza zabrać samorządowi województwa większość instytucji,
to skąd mamy te podatki brać. Pojawiła się także informacja, że jeden z największych
płatników podatku CIT (Energa, Lotos, International Paper Kwidzyn) ma zostać zabrany,
żeby ratować górnictwo. Musimy pamiętać, że wszystkie drogi pochodzą z podatków,
a w województwie największy udział mają podatki pochodzące od przedsiębiorstw.
Sołtys Anetta Biskupska zgłosiła niebezpieczny wyjazd na skrzyżowaniu ulic
Piastowska – Owcza w Kwidzynie, na którym należy przestawić znak „pierwszeństwa
9

przejazdu”
ograniczona

przy wyjeździe z Kamionki, gdzie ciągle dochodzi do kolizji. Jest tam
widoczność

i

mieszkańcy

Kamionki

od

dawna

wnioskowali

o przesuniecie tego znaku. (Jest to droga powiatowa w zarządzie miasta).
Radny Franciszek Sokołowski poruszył kwestię drogi Kwidzyn – Sadlinki. Droga
w Rozpędzinach jest w tragicznym stanie, a poruszają się po niej autobusy
z pracownikami i dziećmi i kiedyś dojdzie do tragedii. Policja nic nie zrobiła w tym
zakresie. Pan Widz odpowiedział, że Policja zgłaszała zły stan tej drogi.

KPP Kwidzyn – zastępca Komendanta Pan Krzysztof Małkiewicz.
Zastępca Komendanta omówił prezentację na temat utrzymania porządku
i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kwidzyn w roku 2016. Poinformował
o kategoriach zdarzeń 17x7. Przekazał, że w 2015 i 2016 roku nastąpił wzrost kradzieży
oraz kradzieży z włamaniem. Na terenie Gminy Kwidzyn odnotowano 3 wykroczenia.
Przedstawił także dokonanie konkretnych wykroczeń z podziałem na poszczególne dni
tygodnia. Pan Małkiewicz przedstawił także informację na temat bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, gdzie ilość wypadków wyniosła 16, osób rannych 26, a zabitych 1.
Podkreślił także, że Policja nie jest od łatania dziur, ale od wskazywanie właściwym
Organom niebezpiecznych miejsc.
Radny Tumiłowicz zapytał w sprawie transportowania na mecze kibiców, czy nie
można czegoś z tym zrobić, aby nie przemieszczali się wzbudzając w ten sposób obawy
ludzi? Pan Malkiewicz odpowiedział, że nie możemy im ograniczać swobody.
Na szczęście w ostatnim czasie nie było większych „rozrób”. Gdyby nie wcześniejsze
rozpoznanie Policji, mogłaby się stać krzywda niewinnym ludziom. Społeczeństwo
zaczęło w końcu z nami współpracować.
Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Kwidzynie – Pan Jan Chodukiewicz
Pan Jan Chodukiewicz omówił prezentację z zakresu podejmowanych działań
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy i całego
Powiatu. Poinformował, o liczbie zdarzeń w latach 2012-2016 (pożary, miejscowe
zagrożenia, fałszywe alarmy). Przedstawił statystykę udziału poszczególnych jednostek
OSP w działaniach ratowniczych oraz omówił przypuszczalne przyczyny pożarów. Pan
Chodukiewicz przekazał informację na temat zatrucia tlenkiem węgla: liczbę zdarzeń,
osoby poszkodowane. Ponadto zabrał głos na temat organizowanych przez PSP szkoleń,
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odbytych

szkoleń

przez

Strażaków

OSP

oraz

podejmowanych

działaniach

prewencyjnych.
Prezentacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Pan Krzysztof Skoczek -Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP
Pan Krzysztof Skoczek przedstawił prezentację na temat działalności jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kwidzyn w 2016 roku. Omówił
interwencje poszczególnych jednostek OSP w roku ubiegłbym. Wymienił i omówił
wydarzenia oraz podejmowane inicjatywy: XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Pożarniczej, Szkolenie opiekunów MDP, Zjazd ZOG ZOSP RP w Kwidzynie, szkolenia
z zakresu ratownictwa technicznego, Dzień Strażaka, zawody wojewódzkie MDP, Obóz
MDP Wambierzyce, strażackie integracje, wojewódzki marsz na orientacje oraz inne
formy działalności. Prezes przedstawił także wydatki związane z zakupem doposażenia
sprzętu i wyposażenia w 2016 i 2017 roku.
Sołtys Elżbieta Szczukowska uważa, że warto byłoby wspomnieć też
o sponsorach, którzy wspierali OSP, np. Zrzeszenie Plantatorów i Rolników z Gminy,
które dofinansowało zakupy dla OSP.
Prezentacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Ad. 7. Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2016 rok.
Sprawozdanie

odczytała

Pani

Dorota

Madej

–

pełnomocnik

Wójta

ds. rozwiązywania problemów społecznych. Wobec braku pytań, Przewodniczący
stwierdził, że zostało ono przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 8. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016
rok.
Sprawozdanie

odczytała

Pani

Dorota

Madej

–

pełnomocnik

Wójta

ds. rozwiązywania problemów społecznych. Wobec braku pytań, Przewodniczący
stwierdził, że zostało ono przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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Ad. 9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2016 rok.
Sprawozdanie odczytała Pani Alina Urbańska – Przewodnicząca Gminnej komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wobec braku pytań, Przewodniczący
stwierdził, że zostało ono przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 10. Informacja z działań podjętych w zakresie profilaktyki zdrowotnej za 2016
rok.
Sprawozdanie

odczytała

Pani

Dorota

Madej

–

pełnomocnik

Wójta

ds. rozwiązywania problemów społecznych.
Wobec braku pytań, Przewodniczący stwierdził, że zostało ono przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 11. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016- 2018 za 2016
rok.
Sprawozdanie

odczytała

Pani

Dorota

Madej

–

pełnomocnik

Wójta

ds. rozwiązywania problemów społecznych.
Wobec braku pytań, Przewodniczący stwierdził, że zostało ono przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Gilwa Mała, gmina Kwidzyn,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Głos zabrał projektant planu Pan Maciej Gamalczyk z firmy MAG-PROJEKT.
Poinformował, że plan miejscowy na ten teren ostatnio był uchwalany w 2006 roku.
Przedstawiany plan miejscowy w miejscowości Gilwa Mała nie narusza ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn.
Przekazał, że rozwiązania przyjęte w planie spełniają założenia uchwały wywołującej
sporządzenie planu oraz założenia wskazane w uzasadnieniu do tejże uchwały. Granice
obszaru objętego planem oznaczono symbolem graficznym na rysunku planu,
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stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała zawiera także rozstrzygnięcie
o

sposobie

rozpatrzenia

zagospodarowania

uwag

przestrzennego

złożonych
oraz

do

projektu

rozstrzygnięcie

o

miejscowego
sposobie

planu

realizacji,

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
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” nadając jej numer XXXV/236/17. W głosowaniu udział wzięło
12 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu

2) w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku
komunikacyjnego na terenie 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 12 głosami „za” nadając jej numer XXXV/237/17. W głosowaniu udział wzięło
12 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu

3) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kwidzyn,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon poprosił o zabranie głosu Zastępcę
Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, który odczytał stanowisko Komisji w tej sprawie.
Następnie Przewodniczący przytoczył treść projektu w.w uchwały oraz uzasadnienie.
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 1 głosem „wstrzymującym się” nadając jej numer
XXXV/238/17. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu

4) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Kwidzyn do nowego ustroju szkolnego,
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Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Projekt uchwały uzasadnia Pani Eliza Ponikowska – pełnomocnik Wójta ds. oświaty.
Poinformowała, że w Gminie Kwidzyn proponuje się następującą strukturę
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów:
1) dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe w Janowie, Korzeniewie, Rakowcu
i Tychnowach z dniem 1 września 2017r. stają się z mocy ustawy ośmioletnimi szkołami
podstawowymi;
2) dotychczasowe gimnazja w Liczu i Nowym Dworze z dniem 1 września 2017r.
przekształcone zostaną w ośmioletnie szkoły podstawowe;
3) w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w gimnazjach w Liczu i Nowym Dworze
prowadzone będą klasy dotychczasowego danego gimnazjum do czasu likwidacji tych
klas, zgodnie z przepisami ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.
Pani Pełnomocnik dodała, że przedmiotowa uchwała przewiduje także zmianę
uchwały Nr XXVI/175/09 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie
ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn w ten sposób, że od dnia
1

września

2017r.

prowadzone

będą

dodatkowo

oddziały

przedszkolne

w dotychczasowych gimnazjach, tj. w Liczu i Nowym Dworze, które przekształcone
zostaną w ośmioletnie szkoły podstawowe. Dodała, że Uchwała ta ma charakter
intencyjny i stanowi podstawę do zasięgania obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty
oraz związków zawodowych. Opinia Kuratora Oświaty będzie wiążąca i odnosi się
do oceny zgodności z prawem oraz oceny zapewnienia wszystkim dzieciom i młodzieży
możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty Rada Gminy
zobowiązana będzie, do dnia 31 marca 2017r., podjąć uchwałę w sprawie dostosowania
sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
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” nadając jej numer XXXV/239/17. W głosowaniu udział wzięło
12 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu
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5) w

sprawie

przyjęcia

zasad

udzielania

i

rozliczania

dotacji

celowej

na dofinansowanie prac związanych z modernizacją systemów ogrzewania
z węglowego na proekologiczny w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie
Gminy Kwidzyn,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Projekt uchwały uzasadniła Pani Żaneta Czarnuch informując, że Gmina będzie ubiegać
się o dodatkowe środki na realizację niektórych przedsięwzięć ekologicznych
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku
z tym konieczne jest uaktualnienie zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków
budżetu Gminy Kwidzyn na realizację inwestycji w zakresie zmiany systemu ogrzewania
z węglowego na proekologiczny w budynkach lub lokalach mieszkalnych, położonych
na terenie gminy Kwidzyn, gdyż niniejszy regulamin będzie stanowił podstawę
udzielania dotacji zarówno ze środków budżetu Gminy jak i ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku uzyskania przez
gminę dotacji, Wnioskodawca otrzyma proporcjonalnie zwiększone dofinansowanie
na realizację zadania wymiany ogrzewania na proekologiczne. Następnie Pani Czarnuch
przedstawiła zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy,
informując zarazem, kto może ubiegać się o udzielenie dotacji i w jakiej wysokości.
Radny Jerzy Tumiłowicz zauważył, że w poprzednim Regulaminie nie było zapisu,
że kocioł na biomasę jest z automatycznym podajnikiem. Pani Czarnuch odpowiedziała,
że ten zapis nie wyklucza możliwości pieca na drewno, jeśli będzie spełniał określone
normy.
Radny Wiesław Namiak dodaje, że w tej normie jest eko – groszek, a norma jest
bardzo restrykcyjna i wymaga dostosowania komina do instalacji.
Pani Wójt odczytała zapisy Regulaminu konkursu „Czyste powietrze Pomorza”
– edycja 2017, do którego będziemy się odnosić chcąc uzyskać dodatkowe
dofinansowanie.
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” nadając jej numer XXXV/240/17. W głosowaniu udział wzięło
12 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu

15

6) w sprawie nadania nazwy ulicy „Racławicka” drodze wewnętrznej w Korzeniewie,
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” nadając jej numer XXXV/241/17. W głosowaniu udział wzięło
12 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu

7) w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości

w

drodze

inkasa,

wyznaczenia

inkasentów

i

określenia

wynagrodzenia za inkaso.
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” nadając jej numer XXXV/242/17. W głosowaniu udział wzięło
12 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu

Ad. 8. Wolne wnioski.
Radny Bogdan Muchowski zawnioskował w imieniu mieszkańców Dankowa, aby
wystąpić do Starostwa Powiatowego o wykonanie przejścia dla pieszych przy
ul. Młynarskiej (chodnik przy ogródkach działkowych) do osiedla Dankowo I,
tj. ul. Szafirowej.
Sołtys sołectwa Rakowiec, Pani Elżbieta Szczukowska zapytała o możliwość
przesunięcia znaku „strefa zamieszkania” na ul. Pawlickiej, ponieważ powstają nowe
budynki w okolicy.
Sołtys Anetta Biskupska zapytała odnośnie spotkania w sprawie internetu
i postawienia masztu, ponieważ jest duży problem z zasięgiem internetu i sieci
komórkowej. Wyjaśnień udzieliła Pani Wójt, informując, że podczas spotkania zostały
wskazane miejsca, gdzie jest najgorszy zasięg internetu i przedstawiciel firmy miał
dokonać rozpoznania w terenie. Na razie nie otrzymaliśmy informacji zwrotnej, czy
znalazł miejsce, w którym miałby stanąć maszt.
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Radna Lidia Banaś podziękowała organowi prowadzącemu za pozostawienie
wszystkich szkół w związku z reorganizacją sieci szkół.
Pani Wójt udzieliła informacji w sprawie realizacji projektu „Kompetentni =
gotowi na lepsza przyszłość”.
Pani Wójt nawiązała do tematu związanego z pilnymi naprawami dróg w Gminie
m. in. w Rakowcu, Dankowie i Brachlewie. Poinformowała także, że próbowała się
umówić na spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, jednak będzie
to możliwe dopiero w drugiej połowie marca. Przekazała także informacje
o planowanym spotkaniu z Agencją Nieruchomości Rolnych w kwestii uzyskania
nieruchomości, którymi jesteśmy zainteresowani na cel publiczny. Kolejnym tematem
będzie dofinansowanie do remontu mieszkań, które Gmina przejęła w roku ubiegłym.
Radny Jerzy Tumiłowicz dodał, że podczas tego spotkania warto poruszyć
kwestię basenu w Bronnie.
Radna Lidia Banaś zapytała czy przy budowie zatok autobusowych zostaną
wykonane także przejścia dla pieszych. Pani Wójt odpowiedziała, że tak.

Ad. 9. Zakończenie obrad Sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim uczestniczącym w XXXV 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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