PROTOKÓŁ Nr XXXI/16
z sesji Rady Gminy Kwidzyn
odbytej w dniu 27 października 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. 18.00

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

10

radnych,

wobec

czego

rada

posiada

wymagane

quorum

do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecni radni 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: przedstawiciel oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa – Pan Marek Szwangruber oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii – Pan Józef
Świokło.
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon powitał wszystkich zgromadzonych
na XXXI 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 zmianie kolejności
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w porządku obrad tj. wystąpienia zaproszonych gości w pkt 4 .Nie zgłoszono żadnych
wniosków w związku z czym poddał pod głosowanie proponowany porządek sesji, który
został przyjęty jednogłośnie (10 głosami „za”), w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedłożenie porządku obrad do zatwierdzenia.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Informacja na temat złożonych projektów o pozyskanie dofinansowania
ze środków unijnych innych środków pozabudżetowych.
8. Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z analizy oświadczeń majątkowych.
9. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Kwidzyn na lata 2016 -2021,
3) w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2017.
10.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XXX sesji Rady Gminy.

11.

Wolne wnioski.

12.

Zamknięcie obrad.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
Przewodniczący oświadczył, iż protokół z XXX 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 XXX sesji Rady Gminy, który został
przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za”.
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Ad.4. Wystąpienia zaproszonych gości.
Pan Józef Świokło – Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił informację
dla hodowców trzody chlewnej dotyczącą afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wyjaśnił,
że jest to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe
oraz dziki. Najczęstszą przyczyną zakażenia świń jest bezpośredni kontakt
ze zwierzętami zakażonymi lub zakażonymi odpadkami żywnościowymi. Podkreślił,
że ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba nie
stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Pan Świokło przekazał,
że w przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie,
rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest łatwe np. za pośrednictwem
osób odwiedzających gospodarstwo lub zakażonej paszy, wody czy narzędzi.
Po zakażeniu, u świń pojawiają się objawy takie jak: wysoka gorączka, sinica skóry, uszu,
brzucha, wybroczyny na ciele, duszność, wyciek z nosa, biegunka, a nawet liczne
padnięcia. Powiatowy Lekarz Weterynarii wyjaśnił także jak zapobiegać afrykańskiemu
pomorowi świń. Należy przede wszystkim ograniczyć dostęp osobom postronnym
do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta, w szczególności osobom,
które w ostatnim czasie przebywały na terytorium krajów gdzie wystąpiła ASF.
Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej,
jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby. Należy
je

przekazać

do

powiatowego

lekarza

weterynarii.

Poinformował

także

o obowiązkowym oznakowaniu świń w gospodarstwie w ciągu 30 dni od urodzenia.
Radny Jerzy Tumiłowicz zapytał czy myśliwy powinien zutylizować zabitą
zwierzynę np. dzika czy może pozostawić w lesie, co często ma miejsce ? Pan Świokło
odpowiedział, że wszystkie padnięte dziki muszą być zgłaszane w celu wykonania badań
do powiatowego lekarza weterynarii. Utylizacja należy do Gminy.
Pan Marek Szwangruber - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Poinformował, że ARiMR rozpoczęła od dnia 17 października wypłatę zaliczek
na poczet płatności bezpośrednich za rok 2016. Obecnie wypłacono już ponad 2,6 mld
złotych dla około 460 000 rolników. Ponadto wypłacane są płatności z tytułu płatności
na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wypłacano już ponad 3
mld złotych. Przekazał, że od 31 października do 29 listopada 2016 r. w Oddziałach
Regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej
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na "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" finansowane ze środków
PROW 2014 - 2020. O pomoc na rozwój usług rolniczych może ubiegać się osoba
fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
lub spółka cywilna, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność
gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w ramach
działalności usługowej, czyli wspomagająca produkcję roślinną, wspomagającej chów
i hodowlę zwierząt gospodarskich, następującej po zbiorach. Maksymalna pomoc, jaką
może otrzymać jeden beneficjent w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020 wynosi
500 000 zł. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 50 % kosztów
kwalifikowanych, poniesionych na realizację inwestycji. W całym PROW 2014 - 2020
na taką pomoc przewidziano 260 mln zł. Podmioty starające się o przyznanie pomocy
mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji.
Przedstawiciel ARiMR przekazał, że będzie więcej pieniędzy na udzielenie
wsparcia rolnikom, którzy ubiegali się wiosną tego roku o przyznanie pomocy
na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych" finansowane w ramach PROW
2014 - 2020. Wnioski o taką pomoc przyjmowane były od 31 marca do 29 kwietnia 2016
r. Łączna pula środków na wsparcie inwestycji związanych z tzw. obszarem D czyli
z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzaniem innowacji, zmianą profilu
produkcji, zwiększaniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększaniem
wartości dodanej produktu wzrosła o ponad 218 mln euro do kwoty przekraczającej
583 mln euro. Pan Szwangruber poinformował ponadto, że w kwidzyńskim oddziale
został oficjalnie utworzony punkt informacyjny.
Sołtys Elżbieta Szczukowska zapytała do jakich wielkości gospodarstw
są wypłacane zaliczkowo dopłaty, bo nie wszyscy je otrzymują? Czy to prawda,
że gospodarstwa do 50 ha? Pan Szwangruber odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie
ma takich informacji, że istnieją takie ograniczenia i dlatego nie dostają dopłat. Płatność
przysługuje wszystkim beneficjentom.
Radny Jerzy Tumiłowicz zapytał w sprawie wsparcia na modernizację rolnictwa
oraz o to jak wygląda ocena punktów aby uzyskać dopłaty. Uważa, że małe
gospodarstwa nie mają szans na otrzymanie wsparcia. Przedstawiciel ARiMR
odpowiedział, że to jest poza naszym zasięgiem działania. To Ministerstwo Rolnictwa
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ustala zasady, a my jako Biuro Powiatowe jesteśmy od wykonywania wszelkich
zarządzeń i procedur od wyższego szczebla. Zaprosił do odwiedzania strony
internetowej, gdzie można znaleźć bieżące informacje o dofinansowaniach oraz wnioski
w wersji edytowalnej. Jest też infolinia, można zadzwonić i zwrócić się z wszelkimi
niejasnościami.

Ad. 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
Pani Wójt ustnie przedłożyła sprawozdanie z działalności za okres od dnia
7 października 2016 roku do 26 października 2016 roku. Poinformowała
o wydarzeniach, spotkaniach i uroczystościach, w których brała udział w okresie między
sesjami.
7 października 2016r. – spotkanie z firmą ECO TEC oraz innymi firmami z Baldramu
w sprawie wspólnego wykonania prac przy utwardzeniu odcinka drogi.
10 października 2016r. – odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
po I wyborach uzupełniających, pożegnaliśmy radnych, którzy zakończyli pracę w Radzie
oraz wręczono zaświadczenia o wyborze nowych radnych. Przekazano także nagrody
zwycięzcom za konkurs na Logo Młodzieżowej Rady Gminy. Tego samego miało miejsce
podpisanie umowy o pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na wykonanie kanalizacji w Rakowcu.
11 października 2016r. – odbiór odcinka ul. Jesionowej i miejsc postojowych w Marezie
przy przedszkolu. Tego samego dnia posiedzenie Komisji Regulaminowo – Statutowej.
13 października 2016r. – odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Szkole
Podstawowej w Tychnowach. Wręczenie nagród Wójta dla dyrektorów i nauczycieli.
14 października 2016r. – uroczyste podpisanie umowy z Wojewodą Pomorskim
na dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej Mareza – Korzeniewo.
17 października 2016r. – uczestniczenie wraz z Zastępcą Wójta w konferencji w Urzędzie
Miasta w Tczewie zorganizowanej przez Pana Wojewodę. W spotkaniu uczestniczyli także
Minister Infrastruktury i Budownictwa, przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich,
Dyrektorzy GDDKiA oraz przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych.

Na spotkaniu
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poruszano tematy kolei, dróg oraz potrzeb i oczekiwań samorządów. Zgłoszenie dwóch
postulatów. Pierwszy z nich dotyczył przeanalizowania od szczebla ministerialnego siatki
dróg na terenie całego kraju, aby część dróg można było przekwalifikować. Kolejny
to prośba o przeanalizowanie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
18 października 2016r. – wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy.
19 października 2016r. – spotkanie z mecenasem Tomaszewskim w sprawie certyfikacji
podatku VAT. Jest to nowe zadanie, które spoczywa na Gminie od stycznia 2017 roku.
20 października 2016r. – urlop
21 października 2016r. – wzięcie udziału w konferencji w Gdańsku zorganizowanym przez
Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku pt. „Udział społeczeństwa w readaptacji skazanych –
rzeczywistość, a oczekiwania” pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości i Wojewody
Pomorskiego.
25 października 2016r. – udział w spotkaniu z mieszkańcami Licza, Ośna, Dubiela
i Brachlewa zorganizowanym przez radnego Jerzego Tumiłowicza i Senatora RP Leszka
Czarnobaja, w którym udział wziął m.in. Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Pan
Grzegorz Stachowiak na temat drogi Nr 524.
26 października 2016r. – wyjazd w teren w celu analizy zgłoszonych do naprawy dróg oraz
na budowę kanalizacji w Rakowcu.
27 października 2016r. – odbiór robót konserwatorskich w kościele parafialnym
w Rakowcu.
Ponadto Pani Wójt poinformowała, że trwają intensywne prace nad projektem
budżetu Gminy na 2017 rok. Trwa także realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego.
Ad. 6. Interpelacje i zapytania.
- nie zgłoszono
Ad. 7. Informacja na temat złożonych projektów o pozyskanie dofinansowania
ze środków unijnych innych środków pozabudżetowych.
Informację przedstawiła Pani Wójt Ewa Nowogrodzka.
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
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Radna Lidia Banaś zapytała kto zajmuje się pisaniem projektów unijnych w Gminie,
czy są może zatrudniane firmy zewnętrzne? Pani Wójt odpowiedziała, że nie
wynajmujemy firm zewnętrznych, ponieważ zajmują się tym pracownicy urzędu.
Projekty miękkie przygotowuje Pani Anna Cyranek, a projekty twarde, czyli
inwestycyjne – Pani Joanna Piłat. Ponadto pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury także
piszą sami projekty oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szkoły
w większości również sami przygotowują wnioski, ale także zlecają ich pisanie
na zewnątrz.
Radny Dariusz Wierzba zapytał odnośnie projektu „Kompetentni = gotowi
na lepszą przyszłość”, który napisała Pani Anna Wiechowska. Czy został już wyłoniony
koordynator tego projektu i kiedy on wystartuje? Pani Wójt odpowiedziała, że miał być
ogłoszony konkurs na koordynatora. Aby ogłosić konkurs musieliśmy najpierw
wprowadzić zmiany do Regulaminu Organizacyjnego. W dniu jutrzejszym ogłoszenie
zostanie zamieszczone na stronie internetowej na okres 10 dni zgodnie z przepisami.
Ponadto trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na dowozy i transport.
Jesteśmy także w trakcie organizacji pomocy dydaktycznych. Można powiedzieć,
że czekamy na wyłonienie koordynatora i uruchamiamy projekt. Poza tym chcielibyśmy
wiedzieć, czy koszty, które poniesiemy będą kosztami kwalifikowanymi. W dalszym
ciągu nie została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim. W nowej perspektywie
unijnej nie wszystkie wydatki poniesione przed podpisaniem umowy są kosztami
kwalifikowanymi. Pani Wójt uważa, że zaistniałe opóźnienie nie będzie przeszkodą
do

zrealizowania

w

całości

projektu.

Wkrótce

odbędzie

się

także

narada

z dyrektorami podczas której ustalone zostaną ilości godzin przypadających dla
poszczególnych szkół. Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na prowadzenie
zajęć, ale część zajęć będą przeprowadzać także nasi nauczyciele.
Radny Dariusz Wierzba zapytał odnośnie budowy hali sportowej w Rakowcu, czy
projekt został zakończony? Pani Wójt odpowiedziała, że wpłynął wniosek o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy. Radny zapytał czy w związku z tym, że wniosek
na budowę tzw. „Lokomotywy” w Marezie nie otrzymał dofinansowania, Gmina
zamierza już przygotowywać wniosek o dofinansowanie na budowę hali w Rakowcu?
Radny podniósł, że kilka pobliskich gmin np. Prabuty i Pelplin napisały w tym roku
wnioski i otrzymały dofinansowanie na rozbudowę hali sportowej od Ministerstwa
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Sportu. Może warto zacząć już działać w tej kwestii? Pani Wójt odpowiedziała, że czas
na składanie wniosków jest do końca maja 2017 roku. Dodając, że to radni decydują
jakie przedsięwzięcia znajdą się w budżecie na 2017 rok, Wójt przygotowuje tylko
propozycję. Wójt Gminy podkreśliła, że będzie zabiegała o inwestycje, które już
są wpisane, czyli: kanalizacja w Kamionce, droga osiedlowa w Górkach, rozpoczęcie
budowy ścieżki pieszo –rowerowej do Rozpędzin.
Radny Dariusz Wierzba podnosi, że kiedy były przesuwane środki w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na inwestycje, od samego początku dało się odczuć,
że „Lokomotywa” była inaczej traktowana. Przede wszystkim bardziej o nią zabiegano
niż o halę w Rakowcu. Radny nadmienił, że chciałby, aby już teraz starać się
o pozyskanie środków na halę. Przypomniał, że niedawno Pani Wójt mówiła, że nie ma
możliwości pozyskania środków na salę, a jednak inne gminy je pozyskały. Prosił, aby
inwestycje były jednakowo traktowane. Pani Wójt odpowiedziała, że jesteśmy na etapie
ukończenia projektu na budowę hali w Rakowcu. Bez ukończonego projektu nie
mogliśmy się starać o pozyskanie żadnych środków. Musimy jeszcze złożyć dwa inne
wnioski, których termin składania upływa w grudniu i styczniu. Termin na złożenie
wniosku na budowę hali jest do końca maja, a więc mamy jeszcze dużo czasu. Nie
sprawiedliwie jest twierdzenie, że niektóre inwestycje są traktowane lepiej od innych.

Ad. 8. Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z analizy oświadczeń
majątkowych za 2015 rok.
Pani Ewa Nowogrodzka przedstawiła informację z analizy oświadczeń
majątkowych pracowników Urzędu Gminy wydających decyzje administracyjne
w imieniu organu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ordon przedstawił informację
z analizy oświadczeń majątkowych radnych Gminy Kwidzyn.
Informacje stanowią załączniki nr 3, 4 do protokołu.

Ad. 9. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
8

Projekt uchwały omówiła Pani Iwona Skrajda - Skarbnik Gminy. Wyjaśniła,
że dokonuje się zmian w budżecie polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków
o kwotę 838 944 zł oraz na zmianie planu w wydatkach między działami i rozdziałami
klasyfikacji budżetowej. Poinformowała, że w dochodach zmiany dotyczą działu oświata
i wychowanie z uwagi na otrzymaną darowiznę dla Gimnazjum w Nowym Dworze oraz
zmniejszenie dotacji dla Szkoły Podstawowej w Korzeniewie na zadanie „Ręka w Rękę”
w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”. Z kolei w dziale 853 nastąpiło
zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 739 812 zł oraz dochodów majątkowych
o kwotę 98 394 zł – tj. dofinansowanie projektu „Kompetentni=gotowi na lepszą
przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Następnie

Pani

Skarbnik

wskazała

kolejno

kwoty

zmniejszeń

i

zwiększeń

w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, które miały wpływ na ostateczny
stan wydatków budżetu Gminy. Przekazała ponadto, że w załączniku nr 3 zadanie
jednoroczne „Budowa ścieżek pieszo – rowerowych na szlakach turystycznych w gminie
Kwidzyn” na kwotę 60 000 zł przenosi się do zadań wieloletnich z udziałem środków UE
pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa
Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Kwidzyn” oraz zadanie jednoroczne pn. „Pomorskie
Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane” – opracowanie dokumentacji przenosi się do zadań
wieloletnich z udziałem UE pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane”.
Podsumowała, że po wszystkich wprowadzonych zmianach plan wyniesie
po stronie dochodów 46 092 836,47 zł, a wydatków 48 958 836,47 zł.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 10 głosami „za” nadając jej numer XXXI/201/16. W głosowaniu udział
wzięło 10 radnych.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

2) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na
lata 2016 -2021,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Na podstawie zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Kwidzyn zachodzi
konieczność wprowadzenia tych zmian w wieloletniej prognozie finansowej - zmieniono
w 2016r plan dochodów i wydatków. W 2017 roku zwiększono plan dochodów
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majątkowych i wydatków majątkowych o kwotę 700000 zł, w 2018 roku zwiększono
plan dochodów majątkowych o kwotę 1 450000 zł i wydatków majątkowych o kwotę
2560000 zł, w 2019 roku zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 2750000 zł
i wydatków majątkowych o kwotę 2640000 zł, w roku 2020 zwiększono plan dochodów
majątkowych o kwotę 1 900 000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 700 000 zł.
W roku 2018 zwiększono plan przychodów o kwotę l 110000 zł z tyto zaciągnięcia
kredytu. Zwiększono plan rozchodów na spłatę rat kredytu w roku 2019 o kwotę
110000 zł, w roku 2020 o kwotę 300 000 zł, a w roku 2021 o kwotę 700 000 zł.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 10 głosami „za” nadając jej numer XXXI/202/16. W głosowaniu udział
wzięło 10 radnych.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

3) w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2017.
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Głos zabrał Pan Marcin Rzepny informując, że organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego ma obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego. Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym w formie
pisemnej oraz podczas zorganizowanej w Urzędzie Gminy Kwidzyn debaty społecznej
nad

programem.

Uchwała

reguluje

współpracę

pomiędzy

Gminą

Kwidzyn,

a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2017r. określając m.in. cele, zakres i formy tej współpracy.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
podjęto uchwałę 10 głosami „za” nadając jej numer XXXI/203/16. W głosowaniu udział
wzięło 10 radnych.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
Sprawozdanie z konsultacji stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
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Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XXX sesji Rady Gminy.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił zastępca Wójta Pan Krzysztof
Michalski.
Odpowiedź stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 11. Wolne wnioski.
Radny Leszek Kędziora zapytał o inwestycję sołecką w Marezie.
Pan Marcin Rzepny odpowiedział, że firmy odpowiedzialne za wykonanie
inwestycji są związane terminami, które jeszcze nie zostały przekroczone.
Sołtys

sołectwa

Dankowo,

Pan

Krzysztof

Bednarek

poinformował,

że po rozpoczęciu budowy kanalizacji mieszkańcy zgłaszają swoje wątpliwości i obawy
o stan dróg. Czy podczas odbioru kanalizacji można zwrócić uwagę na konieczność
doprowadzenia drogi do poprzedniego stanu? Pani Wójt odpowiedziała, że oczywiście
firma jest odpowiedzialna za poprawienie drogi i doprowadzenie jej do stanu
poprzedniego. Poinformujemy Pana sołtysa o terminie odbioru kanalizacji i będzie
można uczestniczyć w tym odbiorze i zgłosić swoje uwagi.
Sołtys sołectwa Baldram, Pan Jan Złotnik zgłosił, że po wymianie słupów
na drodze z Baldramu do Marezy została całkowicie rozjechana droga, na którą nie
dawno wysypano szlakę. Powstały ogromne koleiny, które po naszej interwencji zostały
zasypane tylko ziemią.
Radny Stanisław Wudarczyk zawnioskował o poprawienie drogi w Korzeniewie
za boiskiem, gdzie powstały dziury i zbiera się błoto. Pan Henryk Ordon dodał, że jadąc
w stronę mostu i do lasu są także są dziury na tej drodze, które należy uzupełnić.
Sołtys sołectwa Rakowiec, Pani Elżbieta Szczukowska zgłosiła, że po wykonaniu
kanalizacji na ul. Spokojnej i odbiorze przepompowni droga została rozjeżdżona i jest
w strasznym stanie. Nawieziona szlaka nic nie dała, należałoby nawieźć gruzu.
Pani Wójt odpowiedziała, że po budowie kanalizacji monitujemy w sprawie
naprawy dróg zwłaszcza ul. Spokojnej przy przepompowni i koniecznie przed
1 listopada, z uwagi na zmianę organizacji ruchu. Inne drogi są na bieżąco poprawiane,
ul. Myśliwska jeszcze nie do końca. Po wszystkich świętych zostanie dowieziona kolejna
szlaka. Zapotrzebowanie w całej Gminie jest duże, sukcesywnie będziemy ją dowozić, ale
nie wiemy na ile wystarczy tej szlaki.
Radny Jerzy Tumiłowicz przypomniał o dowiezieniu szlaki do Gilwy Małej.
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Przewodniczący Rady, Pan Henryk Ordon zawnioskował o przygotowanie
informacji o Funduszu Sołeckim, na jakim etapie realizacji obecnie jesteśmy i czy nie
zostały przekroczone terminy wykonania inwestycji. Pani Wójt odpowiedziała, że nie
nastąpiły jeszcze przekroczenia terminów i nie ma możliwości naliczania kar.
Przypomniała, że odbyły się III przetargi i dopiero wtedy zostały podpisane już
wszystkie umowy.

Ad. 12. Zakończenie obrad Sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim uczestniczącym w XXXI 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

12

