PROTOKÓŁ Nr XLI/17
z sesji Rady Gminy Kwidzyn
odbytej w dniu 31 sierpnia 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. 17.00

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
Pan Henryk Ordon – Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn dokonał otwarcia XLI
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 zostali usprawiedliwieni.
W sesji uczestniczyli ponadto:
◦ Wójt Gminy – Pani Ewa Nowogrodzka,
◦ Zastępca Wójta – Pan Krzysztof Michalski,
◦ Sekretarz Gminy – Pani Anna Mielniczek,
◦ Skarbnik Gminy – Pani Iwona Skrajda,
◦ goście: Kierownik GOPS – Pani Małgorzata Piotrowska.
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon powitał wszystkich zgromadzonych
na XLI 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. Nie zgłoszono żadnych wniosków
w związku z czym poddał pod głosowanie porządek sesji, który został przyjęty
jednogłośnie (13 głosami „za”), w następującym brzmieniu:
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedłożenie porządku obrad do zatwierdzenia.
3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2017 roku.
7. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2017 rok,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kwidzyn na lata 2017-2026,
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sierakowice.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XXXIX i XL sesji Rady Gminy.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.
Przewodniczący oświadczył, iż protokół z XL 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 XL sesji Rady Gminy, który został przyjęty
jednogłośnie 13 głosami „za”.

Ad.4. Interpelacje i zapytania.
Radny Dariusz Wierzba zapytał:
- na jakim etapie jest remont w Szkole Podstawowej w Rakowcu, czy zajęcia rozpoczną
się planowo 4 września 2017r.,
- na jakim etapie jest projekt rozbudowy remizy strażackiej w Rakowcu,
- na jakim etapie jest zakup wozu strażackiego?
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Ad. 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
Pani Wójt ustnie przedłożyła sprawozdanie z działalności za okres od dnia
4 sierpnia 2017 roku do 30 sierpnia 2017 roku. Poinformowała o wydarzeniach,
spotkaniach i uroczystościach, w których brała udział w okresie między sesjami:
11 sierpnia 2017r. – spotkanie z projektantem w sprawie koncepcji kanalizacji burzowej
i sanitarnej w Górkach dla terenów przemysłowych.
12 sierpnia 2017r. – XXXV rocznica pobicia internowanych i złożenie kwiatów pod tablicą
pamiątkową w Zakładzie Karnym przez Pana Przewodniczącego Rady. Ponadto objazd
terenu Gminy Kwidzyn po przejściu gwałtownej nawałnicy w celu dokonania oględzin
w celu podjęcia odpowiednich działań.
14 sierpnia 2017r. – uhonorowanie 60 lecia pożycia małżeńskiego p. Kwiateckich z Licza.
15 sierpnia 2017r. – uroczystości związane z obchodami „Cudu nad Wisłą” w Korzeniewie.
18 sierpnia 2017r. – II konkurs na Dyrektora przedszkola w Korzeniewie, który wygrała
Pani Marzena Laskowska.
19 sierpnia 20174r. – uczestniczenie z Przewodniczącym Rady w dożynkach pszczelarskich
w Rozpędzinach.
21 sierpnia 2017r. – wzięcie udziału w otwarciu nowej placówki Banku PKO w Kwidzynie.
23 sierpnia 2017r. – uczestniczenie w spotkaniu radnych na temat rozważenia kwestii
udzielenia pomocy finansowej jednej z gmin z terenów objętych największymi skutkami
nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017r.
25 sierpnia 2017r. –zakończenie inicjatywy lokalnej w Liczu organizowanej przez Gminny
Ośrodek Kultury.
26 sierpnia 2017r. – uczestniczenie z Przewodniczącym Rady w II integracji strażackiej
„Spartakiada” w Pastwie. Ponadto odbył się I spływ kajakowy rzeką Wisłą z Korzeniewa
do Białej Góry.
28 sierpnia 2017r. – VI sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn - zakończenie I kadencji,
wręczenie radnym podziękowań za działalność.
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29 sierpnia 2017r. – wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy i omówienie
materiałów przedłożonych na dzisiejszą sesję Rady Gminy.
30-31 sierpnia 2017r. – dokonanie objazdu po wszystkich placówkach oświatowych
na terenie Gminy Kwidzyn w celu sprawdzenia przygotowania do rozpoczęcia roku
szkolnego. Pani Wójt odpowiadając na interpelację radnego Wierzby przekazała, że mamy
zapewnienie od wykonawcy, że dwa skrzydła i główny korytarz w szkole zostaną otwarte
i będzie możliwe prowadzenie zajęć w 8 salach lekcyjnych. Jest to wystarczające, aby
bezpiecznie rozpocząć rok szkolny w poniedziałek 4 września. Natomiast od wtorku klasy
I-III będą miały prowadzone zajęcia w Zielonej Szkole, o czym zostało poinformowane
Kuratorium Oświaty. Wszystkie prace w szkole mają się zakończyć 15 września.
Pani Wójt dodała, że obywały się przetargi, zapytania ofertowe, a także narady
inwestycyjne (na temat kanalizacji sanitarnej w Rakowcu, budowy dróg osiedlowych
w Górkach, oświetlenia ulicznego w Dankowie, wymiany oświetlenia w SP Rakowiec).
Poinformowała także, że po przejściu nawałnicy pracownicy gospodarczy z urzędu
gminy przez ponad dwa tygodnie usuwali skutki nawałnicy na terenie naszej Gminy.
Ponadto przekazała, że odbywały się na bieżąco spotkania z Panem Przewodniczącym.
Dnia 28 sierpnia miało miejsce przekazanie placu budowy pod ścieżkę pieszo –
rowerową przy DK 55.

Ad. 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2017
roku.
Pani Wójt przypomniała, że budżet Gminy Kwidzyn na rok 2017 został
uchwalony przez Radę Gminy Kwidzyn w dniu 20 grudnia 2016 r. Plan dochodów
ustalono w wysokości 47 659 000 złotych, zaś wydatki w wysokości 52 261 200 złotych.
Wskazała, że planowano deficyt budżetowy w wysokości 4 602 200 zł, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4 003 200 zł oraz
z wolnych środków w kwocie 599 000 zł. Planowany deficyt budżetowy po zmianach
wyniósł 6 105 200 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów
w kwocie 210 500 zł, z wolnych środków w kwocie 2 102 000 zł oraz z emisji obligacji
w kwocie 10 290 000 zł.
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Następne wskazała wysokość dochodów, które w I półroczu wykonano
w wysokości 27 814 049 zł, (tj. 54,5% planu rocznego) i wydatków, które realizowane
były w granicach uzyskanych dochodów. Wójt Gminy uzasadniła także dokonywane
w ciągu roku zmiany. Przedstawiła wykonanie dochodów, wysokość otrzymanych
dotacji i subwencji. Wyjaśniła, że dotacje i środki na inwestycje zaplanowane w kwocie
257 354 zł nie zostały wykonane, gdyż ich realizacja zaplanowana jest na II półroczu
2017 roku. Zaznaczyła, że niskie wykonanie za I półrocze 2017r. jest we wpływach
z tytułu sprzedaży składników majątkowych, a przede wszystkim działek budowlanych,
na plan 600 000 zł wykonano 131 670 zł, czyli 21,9 %. Dodając, że obecnie mamy
wykazane do sprzedaży 8 nieruchomości na kwotę około 276 828 zł. Dodatkowo
przygotowujemy się do zbycia 16 nieruchomości (trwają prace geodezyjne oraz wybór
rzeczoznawców majątkowych w celu oszacowania ich wartości). Ponadto w drugim
półroczu planowana jest sprzedaż 3 lokali mieszkalnych na rzecz aktualnych najemców.
Pani Wójt przedstawiła także wykonanie i egzekucję dochodów z tytułu
podatków i opłat w I połowie 2017 roku. Nadmieniła, że egzekucja jest prowadzona
bardzo dobrze, a należności zabezpieczane są poprzez wpis na hipotekę.
Podsumowując, na dzień 30 czerwca 2017 roku budżet Gminy Kwidzyn zamknął
się nadwyżką budżetową w kwocie 3 253 091 zł. W I półroczu 2017 r. nie udzielono
poręczenia ani gwarancji oraz nie udzielono pożyczki. Na koniec czerwca 2017 roku
Gmina Kwidzyn posiada zadłużenie w kwocie 11 062 804 zł i stanowi to 21,66%
w stosunku do planowanych dochodów na 2017 rok. Pani Wójt przypomniała,
że od 1 stycznia 2016 roku Gmina Kwidzyn prowadzi wyodrębniony fundusz sołecki
w budżecie zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Kwidzyn Nr VII/26/15 z dnia
27 marca 2015r. w sprawie funduszu sołeckiego. Do 30 czerwca 2017r. w ramach
funduszu sołeckiego wydatkowano 25 924 zł na plan 514 840 zł, tj. 5%.
Pani Ewa Nowogrodzka przekazała, że sprawozdanie z wykonania budżetu
za I półrocze 2017r. zawiera także sprawozdania z wykonania planów finansowych
przez Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz jednostki oświatowo - wychowawcze.
Radna Rublewska zapytała dlaczego koszty egzekucji są większe niż wartość
ściągnięcia wymaganych należności. W sprawozdaniu jest informacja, że dłużnik zalega
z opłatą w wysokości 85.474,91 zł, a organ odnotował wyegzekwowaną wpłatę z tytułu
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zaległości w kwocie 1,45 zł. Zastępca Wójta wyjaśnił, że ta sytuacja wyglądała tak,
iż Komornik wyegzekwował zdecydowanie większą kwotę, z tym, że inne organy
(np. Urząd Skarbowy i ZUS) w pierwszej kolejności otrzymują wymagane należności,
a dopiero po rozpisaniu tych należności resztę otrzymuje nasz urząd.
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon odczytał pozytywną opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Kwidzyn za I półrocze 2017 roku.
Radni zagłosowali jednogłośnie za przyjęciem sprawozdania (13 „za”).
Pani Wójt odpowiedziała na zapytanie radnego Dariusza Wierzby w sprawie
rozbudowy remizy OSP w Rakowcu wyjaśniając, że dokumentacja projektowa
rozbudowy remizy jest w trakcie przygotowania. Projektant jest w stałym kontakcie
z Naczelnikiem OSP. Podczas dzisiejszej sesji podjęta zostanie uchwała o zmianach
w budżecie Gminy, gdzie wpisane zostanie zadanie – udzielenie dotacji dla jednostki OSP
w Rakowcu. Na kolejnej sesji zostanie podjęta uchwała w sprawie przekazania tej dotacji
dla OSP Rakowiec na zakup samochodu pożarniczego i wówczas będzie można
przystąpić do ogłoszenia przetargu.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Ad. 7. Podjęcie uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2017 rok,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Pani Skarbnik poinformowała, że dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kwidzyn
polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 575 680 zł oraz na zmianie
planu w wydatkach między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
Następie Pani Skarbnik szczegółowo przedstawiła i uzasadniła kwoty zwiększeń
i zmniejszeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, które wpłynęły na stan
dochodów i wydatków budżetu Gminy. Wymieniła także realizowane zadania i projekty.
Podsumowując, Pani Iwona Skrajda wskazała, że po wszystkich wprowadzonych
zmianach plan wyniesie po stronie dochodów 52 071 519,64 zł, a wydatków
58 386 307,64 zł.
Uwag ani zastrzeżeń do projektu nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący
poddał go pod głosowanie. Następnie stwierdził, iż w drodze głosowania jawnego
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podjęto uchwałę 13 głosami „za” nadając jej numer XLI/274/17. W głosowaniu udział
wzięło 13 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu

2) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kwidzyn na lata 2017 - 2030,
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon przytoczył treść projektu w.w uchwały.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy informując, że na podstawie zmian
wprowadzonych w budżecie Gminy Kwidzyn zachodzi konieczność wprowadzenie tych
zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
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 XLI/275/17. W głosowaniu udział
wzięło 13 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sierakowice.

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 XLI/276/17. W głosowaniu udział
wzięło 13 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu

Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XXXIX i XL sesji Rady Gminy.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił zastępca Wójta Pan Krzysztof
Michalski.
Odpowiedź stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 9. Wolne wnioski.
Sołtys Elżbieta Szczukowska złożyła wniosek w imieniu Rady sołeckiej sołectwa
Rakowiec, aby zobowiązać osoby „budujące się” na terenie Gminy do postawienia
na terenie budowy kontenera na odpady budowlane. Często zdarza się, że odpady
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budowlane wywożone są do lasu. Pani sołtys zapytała także kiedy zakończy się budowa
kanalizacji na ul. Wspólnej.
Radny Leszek Kędziora zgłosił, że przy drodze z Marezy do Lipianek nagminnie
wyrzucane są worki ze śmieciami.
Radna Katarzyna Rublewska zgłosiła, że w Grabówku po zdjęciu huśtawki
do naprawy do dnia dzisiejszego nie została powieszona nowa. Zgłosiła także problem
bezpańskich psów.
Radny Józef Wdowiak prosił o interwencję w sprawie wybijającej kanalizacji
w Pawlicach przy bloku nr 9.
Sołtys sołectwa Ośno zgłosiła konieczność naprawy dwóch lamp w Ośnie przy
budynkach 9 i 18, które nie świecą od momentu przejścia silnej nawałnicy.
Radny Jerzy Tumiłowicz zgłosi, że nadal brakuje huśtawki na placu zabaw. Prosił
także o monitowanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich o koszenie poboczy dróg.
Ad. 10. Zakończenie obrad Sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim uczestniczącym w XLI 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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