
Nr 10 (10) styczeń 2017
BEZPŁATNY BIULETYN GMINY KWIDZYN

ISSN 2449-6308www.gminakwidzyn.pl

INWESTYCJE – PODSUMOWANIE 2016 ROKU



10/2017 2

Wydawca: Urząd Gminy Kwidzyn 
ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, tel. 55 261 41 82.
Zespół redakcyjny: koordynator Anna Cyranek oraz pracownicy Urzędu Gminy Kwidzyn 
i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Kwidzyn. 

Urząd Gminy

W NUMERZE:

INFORMACJE I WYDARZENIA s. 3-17

INWESTYCJE s. 18-29

POLICJA s. 32-33

SPORT s. 34-36

OFERTA s. 39-40

Szanowni mieszkańcy, 

Rok 2017 rozpoczął się dla Gminy Kwidzyn dobrą wiado-
mością, iż  otrzymaliśmy dofi nansowanie na zadanie 

p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicz-
nej na terenie Gminy Kwidzyn” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 w wysokości 85% jego kosztów kwalifi ko-
walnych  t.j. 2 219 298, 50 zł.

Nowy Rok rozpoczynamy także kolejnymi wyzwaniami 
i celami. Wiele przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zadań 
w ramach Funduszu Sołeckiego będziemy realizować 
wspólnie. 

Tradycyjnie z początkiem roku spotykam się z Państwem 
podczas Zebrań Wiejskich, na których to zgłaszacie swoje 
problemy oraz uwagi co do naszej pracy. 

Formuła Zebrań Wiejskich przyjęta w roku ubiegłym bę-
dzie kontynuowana, ponieważ  spotkała się z wieloma po-
zytywnymi opiniami z Państwa strony. Wszelkie informacje 
o planowanych zadaniach na ten rok jak również informacje 
o wykonaniu wydatków za rok ubiegły znajdziecie Państwo 
w kwartalniku „Nasza Gmina Kwidzyn” oraz na stronie inter-
netowej gminy.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych do udziału w Ze-
braniach Wiejskich, które odbywać się będą zgodnie z ogło-
szonym harmonogramem.

Ewa Nowogrodzka 
Wójt gminy Kwidzyn
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NAUKA SIĘ OPŁACA I TO DOSŁOWNIE
Wójt Ewa Nowogrodzka przyznała stypendium dla najzdolniejszych z terenu 
Gminy Kwidzyn. Są to uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci 
studiów stacjonarnych. 

INFORMACJE-WYDARZENIA

Stypendium przyznawane jest za 
wybitne wyniki w nauce, wybitne 

osiągnięcia sportowe i artystyczne na 
szczeblu międzynarodowym, ogólnopol-
skim, makroregionalnym lub wojewódz-
kim.

Stypendium ma zachęcić młodzież 
do inwestowania w siebie, rozwijania 
własnych zdolności i zainteresowań, 
a jednocześnie być wyróżnieniem dla 
najlepszych.

Stypendium otrzymało w tym roku:
7 uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 

Weronika Piotrowska Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące im. Polskich Noblistów 
w Kwidzynie, Sandra Wołowska Techni-
kum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Stanisława Staszica w Kwi-
dzynie, Martina Kędziora II Liceum 
Ogólnokształcące im. Stanisława Wy-
spiańskiego w Kwidzynie, Urszula Grzy-

wińska I Liceum Ogólnokształcące im. 
dr. Władysława Gębika w Kwidzynie, 
Magdalena Grzywińska I Liceum Ogól-
nokształcące im. dr. Władysława Gębika 
w Kwidzynie, Aleksandra Szuster II Liceum 
Ogólnokształcące im. Stanisława Wy-
spiańskiego w Kwidzynie, Aleksandra 
Tomaszewska I Liceum Ogólnokształcą-
ce im. dr Władysława Gębika w Kwidzynie, 
Krzysztof Wojtacki IV Liceum Ogólno-
kształcące im. Tadeusza Kościuszki w To-
runiu;

1 absolwentka szkoły ponadgimna-
zjalnej: Magdalena Grzywińska I Liceum 
Ogólnokształcące im. dr. Władysława 
Gębika w Kwidzynie;

8 studentów studiów stacjonarnych: 
Andrzej Kiliszek Uniwersytet Technolo-
giczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy, Mariusz Cze-
szejko-Sochacki Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Magdalena 
Kozioł Politechnika Gdańska, Paulina 
Woźniak Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śnia-
deckich w Bydgoszczy, Małgorzata Ja-
błonowska Wyższa Szkoła Bankowa 
w Gdańsku, Aleksander Nowak Politech-
nika Warszawska, Alicja Szwacka Uni-
wersytet Warmińsko-Mazurski w Olsz-
tynie, Katarzyna Jasnoch Politechnika 
Gdańska.

 Ci młodzi ludzie są ambasadorami 
naszej Gminy w miejscach, w których 
przebywają, zdobywają pierwsze zawo-
dowe szlify, a przede wszystkim reali-
zują swoje życiowe pasje. Oby tej wy-
trwałości w dążeniu do celu nigdy im 
nie zabrakło.

Gratulujemy serdecznie i życzymy 
dalszych sukcesów.

Eliza Ponikowska 

Komunikat
Wójt Gminy Kwidzyn informuje, iż nadal 
będą kontynuowane coroczne 
dofinansowania dla mieszkańców 
gminy Kwidzyn ze środków budżetu 
gminy na realizację inwestycji 
w zakresie zmiany systemu ogrzewania 
z węglowego na proekologiczny oraz 
na realizację inwestycji w zakresie 
budowy przydomowej oczyszczalni 
ścieków. 

W ysokość dotacji w zakresie zmiany spo-
sobu ogrzewania nie może przekroczyć 

50% kosztów brutto, jednakże nie może wy-
nosić więcej niż 4 000 zł. Z kolei wysokość 
dotacji w zakresie budowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków nie może przekroczyć 
50% kosztów brutto, ale nie może wynosić 
więcej niż  3 000 zł brutto. W związku z tym 
zachęcamy mieszkańców Gminy Kwidzyn do 
składania wniosków  w celu uzyskania dota-
cji celowej na konkretną inwestycję. 

Wszelkie niezbędne informacje w zakresie 
dotacji można uzyskać na stanowisku ds. ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej, prowadzo-
nym przez panią Żanetę Czarnuch. 

Żaneta Czarnuch

Dotacja na usuwanie pokryć 
dachowych z azbestu w 2017 roku
Od dnia 16 stycznia do 3 marca 2017 r. można ubiegać się o udzielenie 
dotacji do utylizacji eternitu z dachów budynków mieszkalnych 
i gospodarczych, położonych na terenie gminy Kwidzyn.

Dotacja będzie pochodziła ze środków WFOŚ i GW w Gdańsku oraz z budże-
tu Gminy Kwidzyn. Może ona zostać przyznana osobom fizycznym i wspól-

notom mieszkaniowym, które do chwili podpisania umowy dotacji z Gminą nie 
dokonają demontażu, transportu i unieszkodliwienia eternitu.

W celu ubiegania się o dotacje należy w w/w terminie złożyć (w Biurze Ob-
sługi Klienta Urzędu Gminy Kwidzyn, pokój nr 1 na parterze) pismo do Wójta 
Gminy Kwidzyn informujące o chęci ubiegania się o dotację opatrzone: adre-
sem modernizowanej nieruchomości, rodzajem zabudowy, przewidywanym 
terminem rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z usunięciem azbestu 
oraz powierzchnią pokrycia dachowego wyrażoną w m2. Do pisma należy do-
łączyć zdjęcia pokrycia dachowego budynku, kopię tytułu prawnego do nieru-
chomości oraz wypełniony formularz informacji o wyrobach zawierających 
azbest, a także formularz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowa-
nia wyrobów zawierających azbest.

Powyższe formularze można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gmi-
ny Kwidzyn, pokój nr 1 na parterze lub w pokoju 17 na I piętrze oraz ze strony 
internetowej BIP (zakładka „Ogłoszenia i obwieszczenia”). W zależności od ilo-
ści zgłoszeń i uzyskanego dofinansowania z WFOŚ i GW w Gdańsku wysokość 
dotacji może docelowo wynieść od 50% do 90% kosztów demontażu, trans-
portu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

O zakwalifikowaniu zadania do realizacji decyduje kolejność wpływu 
zgłoszenia do Urzędu Gminy Kwidzyn!!!

Wszelkie informacje oraz pomoc w wypełnieniu formularzy uzyskać moż-
na kontaktując się z pracownikiem Urzędu Gminy Kwidzyn Panem Zdzisławem 
Chojnackim w pokoju nr 17 na I piętrze lub pod nr tel.: 55 261 41 65.
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„Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość”
Dnia 29 listopada 2016 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Kwidzyn a Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego na dofi nansowanie projektu pn. „Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość”. 

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów dzięki wsparciu dostosowanemu do ich indywidualnych 
potrzeb. Uczestnikami projektu będzie 664 uczniów oraz 52 nauczycieli z dwóch gimnazjów i czterech szkół podstawowych 

w gminie Kwidzyn. 

a) Zakres wsparcia dla uczniów: przedmiotowe zajęcia rozwijające, koła przedmiotowe, półkolonie przedmiotowe w czasie 
ferii zimowych, półkolonie językowe, półkolonie „Z przyrodą na Ty”, przedmiotowe zajęcia wyrównujące, zajęcia logo-
pedyczne, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja z uczniami o specyfi cznych potrzebach 
edukacyjnych, socjoterapia, terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się, indywidualne doradztwo zawodowe, zajęcia 
rozwijające z j. angielskiego i j. niemieckiego zakończone egzaminem TELC/TOEIC, zajęcia rozwijające z informatyki 
zakończone egzaminem ECDL- Start/ECCC, wycieczki edukacyjne.

b) Zakres wsparcia dla nauczycieli: szkolenie z posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce; szkolenie do-
tyczące rozwijania wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, 
innowacyjność, praca zespołowa); szkolenie z wykorzystania metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia ja-
kości nauczania przedmiotów ścisłych; szkolenie przygotowujące do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy 
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oprócz wsparcia merytorycznego szkoły zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Projekt jest dofi nansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

joanna Warelich

Szansa na instalacje OzE
Gmina Kwidzyn przyjęła zaproszenie od lokalnego stowarzyszenia „Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania 
Energią” do uczestnictwa w projekcie pt. „Montaż mikroinstacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: 
Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki”. 

Projekt dotyczy pozyskania dotacji do instalacji odnawialnych 
źródeł energii (kolektorów słonecznych, paneli fotowolta-

icznych, pomp ciepła, pieców na biomasę) w wysokości do 80% 
dla mieszkańców gmin w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
poddziałanie 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii. 

Do dnia 28 listopada były przyjmowane wstępne deklara-
cje uczestnictwa w projekcie od mieszkańców Gminy Kwidzyn. 
Do Gminy wpłynęło 162 deklaracje. Przedstawiciele stowa-
rzyszenia „PRAZE” na zlecenie Gminy Kwidzyn przygotowują 
dokumentację do wykonania instalacji Odnawialnych Źródeł 
Energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kwidzyn. 

Począwszy od dnia 6 grudnia 2016 r. sukcesywnie przeprowa-
dzana jest weryfi kacja techniczna budynków mieszkalnych 
zgłoszonych do projektu. 

Lider Projektu – „PRAZE” do dnia 31 stycznia 2017 r. złoży 
wniosek o dofi nansowanie projektu pt. „Montaż mikroinstacji 
odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Gar-
deja, Ryjewo, Sadlinki” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
poddziałanie 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Wstępny termin 
rozstrzygnięcia to koniec maja 2017 r.

Paweł Skrajda
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INfOrmACjA O POSIADANyCh UDzIAŁACh W SPóŁKACh 
NA DzIEń 31 grUDNIA 2016 r.
Gmina Kwidzyn posiada udziały w następujących spółkach handlowych:

1) Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. na kwotę 19 470 000 zł 
 (194 700 udziałów po 100 zł każdy), co stanowi 26,77%.
2) „Zdrowie” Sp. z o.o. Kwidzyn na kwotę 20 000 zł (40 udziałów po 500 zł każdy), co stanowi 0,101%.
3) Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Gilwie Małej na kwotę 2 024 500 zł 
 (4 049 udziałów po 500 zł każdy), co stanowi 9,69%.
4) Kwidzyński Park Przemysłowo Technologiczny Spółka z o.o. z siedzibą w Górkach na kwotę 5 632 000 zł 
 (11 264 udziałów po 500 zł każdy), co stanowi 30,43% .

INfOrmACjA O STANIE zADŁUŻENIA gmINy KWIDzyN 
NA 31 grUDNIA 2016 r.

Wyszczególnienie
Kwota 

zadłużenia

w tym:

Bank Gospodarstwa 
Krajowego w Gdańsku

Bank Millennium 
w Gdańsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Pożyczki 1 029 519 1 029 519

Kredyty 11 676 185 5 185 694 6 490 491

Ogółem 12 705 704 5 185 694  6 490 491 1 029 519

Iwona Skrajda

Iwona Skrajda

Iwona Skrajda

INfOrmACjA O NADWyŻCE I DEfICyCIE zA 2016 r.
Kwoty mogą ulec zmianie w ostatecznym zamknięciu roku, gdyż nie zawierają udziału gminy  
w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) za IV kw. 2016 r.

Wyszczególnienie Plan  po zmianach Wykonanie  %

A Dochody 47 307 029 45 870 372 96,9

B Wydatki 50 173 029 46 899 065 93,4

C Wynik finansowy /A – B/ -2 866 000 -1 028 693 

D Finansowanie /1-2/ 2 866 000 3 092 509

1 Przychody ogółem, w tym: 5 766 000 5 872 509 101,8

a Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym: 3 766 000 3 692 519

b Wolne środki 2 000 000 2 179 990 

2 Rozchody ogółem, w tym: 2 900 000 2 780 000 95,8

a Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 900 000 2 780 000 

w tym: – spłata kredytu
             – spłata pożyczki

2 600 000
300 000  

2 400 000
380 000 

Informacja dodatkowa:

WFOŚiGW w Gdańsku z dniem 31 grudnia 2016r. umorzył Gminie Kwidzyn pożyczkę w kwocie 120 000 zł.
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Informacja z wykonania budżetu za 2016 rok – dochody 

Przedstawiamy Państwu wstępną informację z wykonania budżetu za 2016 rok. Kwoty podane w tabelach (po stronie do-
chodów) mogą ulec zmianie w ostatecznym zamknięciu roku, gdyż nie zawierają udziału gminy w podatku dochodowym 

od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) za IV kw. 2016 r.

Tr e ś ć
Plan po zmianach

na 2016 rok
Wykonanie
2016 rok

%

Ogółem, w tym: 47 307 029 45 870 372 97,0

a) dochody bieżące: 45 924 478 44 593 905 97,1

b) dochody majątkowe 1 382 551 1 276 467 92,3

Dochody bieżące  to:

1.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie

12 046 313 12 003 847 99,6

2.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin

1 488 811 1 485 781 99,7

3.

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich na realizację zadań 
bieżących

739 812 0 0

4. Subwencja oświatowa 7 534 422 7 534 422 100

5. Subwencja wyrównawcza 1 618 498 1 618 498 100

6. Subwencja równoważąca 80 350 80 350 100

7.
Udziały w podatku dochodowym od 
osób fizycznych

5 491 434 5 415 634 98,6

8.
Udziały w podatku dochodowym od 
osób prawnych

150 000 139 352 93,0

9.
Dochody z podatku i opłat od osób 
fizycznych i prawnych

15 500 007 15 128 592 97,6

10. Pozostałe dochody 1 274 831  1 187 699 93,1

Dochody majątkowe to:

1. Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich  na realizację zadań 
inwestycyjnych

98 394 0 0

2. Wpływy ze sprzedaży 230 000 221 756 96,4

3. Pozostałe dochody 1 054 157 1 054 441 100

INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy

Iwona Skrajda
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Informacja o wykonaniu budżetu – wydatki jednostek 
budżetowych za rok 2016

Nazwa jednostki budżetowej

Wydatki 

Plan po zmianach 
na 31.12.2016 r.

Wykonanie %

       Ogółem,  w tym: 50 173 029 46 899 065 93,8

bieżące 41 839 257 39 818 857 95,1

majątkowe 8 333 772 7 080 208 84,9

Kwota ogółem to:

1. Urząd Gminy 23 597 105 20 621 940 90,8

2. Przedszkole Korzeniewo  667 320 661 155 99,0

3. Szkoła Podstawowa w Korzeniewie 1 933 478 1 903 761 98,4

4. Szkoła Podstawowa w Rakowcu 2 301 184 2 258 179 98,0

5. Szkoła Podstawowa w Tychnowach 1 611 405 1 599 242 99,0

6. Szkoła Podstawowa w Janowie 1 680 650 1 637 658 97,4

7. Gimnazjum w Liczu 1 876 810 1 851 659 98,6

8. Gimnazjum w Nowym   Dworze 1 501 579 1 470 275 98,0

9. Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej  Kwidzyn 15 003 498 14 895 196 99,0

Iwona Skrajda

radni uchwalili budżet gminy Kwidzyn na 2017 rok
Po otwarciu XXXIII sesji przez Przewodniczącego Rady Pana Henryka Ordona, wystąpieniu zaproszonych 
gości oraz sprawozdaniu z działalności między sesyjnej Pani Wójt Ewy Nowogrodzkiej przystąpiono do 
procedury uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2017 rok

(Zdjęcie: UG Kwidzyn)

Uchwałę w sprawie przyjęcia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kwidzyn na lata 2017–2026 podjęto  
13 głosami „za” oraz 2 głosami „prze-
ciw” (radni: W. Namiak, D. Wierzba).  

Z kolei uchwałę w sprawie przyjęcia bu-
dżetu Gminy Kwidzyn na 2017 rok pod-
jęto 14 głosami „za” oraz 1 głosem „wstrzy-
mującym się” (W. Namiak). 

Wydatki przyszłorocznego budżetu 
wynoszą 52 261 200 zł, z czego wydatki 
bieżące to 42 845 882 zł (82% ogółu wy-
datków), a wydatki majątkowe 9 415 318 zł 
(18% ogółu wydatków). Z kolei dochody 
zaplanowane są w wysokości 47 659 000 zł, 
z czego dochody bieżące to 45 211 000 zł 
(94,9% ogółu budżetu), a dochody ma-
jątkowe 2 448 000 zł (5,1% ogółu budże-
tu). Planowany deficyt budżetu w 2017 
roku wyniesie 4 602 200 zł i zostanie po-
kryty z zaciągniętego kredytu w kwocie 
8 500 000 zł. W budżecie Gminy Kwidzyn 
na 2017 r. przeznaczono na inwestycje 
kwotę ponad 9 000 000 mln zł. 

Ostatnią w tym roku sesję zakończy-
ło wspólnie śpiewanie kolędy oraz łama-
nie się opłatkiem i życzenia bożonaro-
dzeniowe.                       

 Katarzyna Kisiel



10/2017 Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn8

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Opis zadania Koszt wykonania 

1. Budowa ciągu pieszego Kwidzyn – 
Rozpędziny

W roku 2016 opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę 
ciągu pieszo-rowerowego, biegnącego przez całą miejscowość Rozpę-
dziny, począwszy od granicy z miastem Kwidzyn, na granicy z gminą 
Sadliki kończąc. Nadal trwają uzgodnienia ze ZDW w zakresie przyję-
tych rozwiązań projektowych, ponadto w trakcie prac projektowych 
ujawniona została kolizja z siecią teletechniczną.

 – 

2. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych 
Baldram – Tychnowy do obwodnicy 
w kierunku Brachlewa

Jest to zadanie wieloletnie, w ramach którego sukcesywnie budowane 
są odcinki ciągów pieszo-rowerowych. W ramach tego zadania w 2016 r. 
zakończone zostały prace projektowe niezbędne do budowy kolejnego 
etapu, tj. odcinka pomiędzy Nową Wsią Kwidzyńską a Tychnowami. 

 9 840,00 

3. Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Kamionka, Brokowo 
z podłączeniem do Miasta Kwidzyna

W roku 2016 uzyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na przesunięcie 
konkursu o dofinansowanie ze środków UE na rok 2017 nie zlecono 
wykonania robót budowlanych.

 56 328,93 

4. Opracowanie dokumentacji  
dróg gminnych

W ramach zadania w 2016 r. została opracowana dokumentacja pro-
jektowa „Budowa drogi w Janowie”. Ponadto w ramach zadania wy-
konany został program funkcjonalno-użytkowy pn. „Budowa drogi 
w Górkach do KPPT”. Zakończone zostało opracowywanie dokumen-
tacji „Budowa zaułka ul. Długiej w Marezie”, na którą uzyskano pozwo-
lenie na budowę. 

 38 896,00 

5. Budowa hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Rakowcu

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej  
zadania.

 – 

6. Budowa i doposażenie terenów 
rekreacyjno-sportowych na terenie 
Gminy Kwidzyn

W ramach zadania na terenie gminy zostały zamontowane siłownie  
zewnętrzne oraz doposażenie placów zabaw.

 80 133,02 

7. Budowa kanalizacji sanitarnej
„Dankowo I” i „Dankowo II” 

Zakończone zostało opracowywanie dokumentacji projektowej zada-
nia. Roboty budowlane zadania „Dankowo I”, tj. w ulicach Jaśminowej, 
Różanej i Storczykowej zostały zrealizowane prez Gminę Kwidzyn, na-
tomiast w ramach zadania „Dankowo II”, tj budowa kanalizacji w ul. La-
wendowej i Szafirowej – przez PW-K Kwidzyn Sp. z o. o. 

 391950,45

Sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2016 roku

Urząd Gminy
INFORMACJE-WYDARZENIA
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8. Budowa oświetlenia ulicznego – 
dokumentacja

Zostały wykonane dokumentacje projektowe budowy oświetlenia 
w Grabówku i w Pastwie. 

 26 672,56 

9. Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na terenie gminy 
Kwidzyn – Szkoła Podstawowa w Janowie

Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji budynku 
dawnej Szkoły Podstawowej w Janowie. Ponadto zostało wykonane 
Studium Wykonalności na potrzeby wniosku o dofinansowanie ze środ-
ków UE. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie. 

 21 033,00 

10. Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na terenie gminy 
Kwidzyn – Gimnazjum w Liczu

Przeprowadzono etap termomodenizacji polegający na dociepleniu 
ścian zespołu budynków.

392586,71

11. Budowa drogi osiedlowej w Gurczu Wybudowano drogę osiedlową wraz z odwodnieniem, oświetleniem 
oraz miejscami postojowymi. 

 484 315,63 

12. Modernizacja drogi  
Korzeniewo–Mareza

Wykonano nową nawierzchnię na trasie Mareza–Korzeniewo wraz z po-
szerzeniem poboczy i uporządkowaniem systemu odwodnienia drogi. Po-
nadto w Korzeniewie na odcinku 395 m od skrzyżowania z drogą powiato-
wą dokonano powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfalto-
wą i grysem kamiennym, a także wykonano utwardzenie działki gminnej.

 1 298 115,41 

13. Budowa dróg gminnych w Górkach Została opracowana dokumentacja projektowa.  42 312,00 

14. Budowa odcinka drogi w Tychnowach Wybudowano odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej, łączący drogę 
krajową z istniejącą częścią drogi gminnej do Podzamcza. W ramach 
zadania wykonano również system odwodnienia, składający się z ro-
wów odwadniających, przepustu oraz drenażu francuskiego.

 354 613,64 

INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy

(Zdjęcia: UG Kwidzyn)
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15. Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na terenie 
gminy Kwidzyn – Biblioteka ze świetlicą 
w Marezie

Została opracowana dokumentacja projektowa oraz Studium Wyko-
nalności na potrzeby wniosku o dofinansowanie ze środków UE. 
Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

 15 744,00 

16. Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na terenie gminy 
Kwidzyn – Gimnazjum w Nowym Dworze 

Została opracowana dokumentacja projektowa oraz złożono wniosek 
o uzyskanie dofinansowania zadania ze środków UE

 20 541,00 

17. Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na terenie 
gminy Kwidzyn – Szkoła Podstawowa 
w Tychnowach

Został opracowany program funkcjonalno-użytkowy termomoderniza-
cji szkoły. Ponadto zostało wykonane Studium Wykonalności na potrze-
by wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Złożony wniosek został 
rozpatrzony pozytywnie. 

 17 958,00 

18. Fundusz sołecki zadania realizowanego 
zgodnie z planem sołectw

Opis wg tabeli „Fundusz Sołecki 2016 – podsumowanie”.

19. Fundusz sołecki zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej dla celów 
rekreacyjno-sportowych realizowane 
przez sołectwa

Opis wg tabeli „Fundusz Sołecki 2016 – podsumowanie”.

20. Fundusz sołecki Sołectwo Baldram – 
Budowa świetlicy kulturalno-oświatowej 
dokumentacja projektowa 

Opis wg tabeli „Fundusz Sołecki 2016 – podsumowanie”.

21. Budowa kanalizacji sanitarnej  
w Rakowcu osiedle Leśna

Została opracowana dokumentacja zasilania pompowni. Rozpoczęła 
się realizacja robót budowlanych.

1 316 913,44

22. Modernizacja oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne, 
w tym budowa/rozbudowa sieci 
zasilającej oraz dostawienie nowych 
niskoenergetycznych lamp 

W Grabówku wykonano roboty polegające na budowie sieci oświetle-
niowej oraz dowieszenie lamp na istniejących słupach. 

 122 611,21 

23. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą 
w nieznane

Zawarto porozumienie międzygminne w celu realizacji zadania. Zleco-
no opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium Wykonalności 
celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

–

24. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy 
Kwidzyn

Jest to zadanie wieloletnie, w ramach którego sukcesywnie budowa-
ne są odcinki ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy. W roku 
2016 r. zlecona została aktualizacja dokumentacji ścieżek, a także 
przygotowanie dokumentacji miejsc postojowych. Zawarto porozu-
mienie międzygminne w celu realizacji zadania. Zlecono opracowa-
nie Studium Wykonalności celem złożenia wniosku o dofinansowanie 
ze środków UE.

–

25. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze 
Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – Budo-
wa nabrzeża cumowniczego w Korzeniewie

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium Wyko-
nalności celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

–

INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy

małgorzata Biryło(Zdjęcia: UG Kwidzyn)
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy

jubileusz zespołu marezianki

1 października 2016 roku odbyły się uroczyste obchody 30-lecia zespołu Marezianki z Marezy – najstarszego ludowego ze-
społu działającego na terenie Gminy Kwidzyn –oraz obchody Dnia Seniora. Gratulacje i podziękowania od całego samorzą-

du gminnego złożył Przewodniczący Rady pan Henryk Ordon. Katarzyna Kisiel

Półmetek VII kadencji rady gminy Kwidzyn

Obecna kadencja to duże zmiany w składzie rady, ale nie przeszkodziło to w dalszym dobrym rozwoju gminy, 
wdrażaniu i realizowaniu nowych inwestycji dotyczących poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców,  
m.in. budowie i remoncie dróg gminnych. 

W 2015 roku zakończyły się prace nad ważnymi dla Gminy dokumentami: 
Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Kwidzyn na lata 

2015-2020 oraz Planem Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020, 
które zostały przyjęte przez Radę Gminy. Zapisy zawarte w tych dokumen-
tach dają możliwość ubiegania się o środki unijne zarówno przez Gminę, jak 
i mieszkańców. Rada Gminy Kwidzyn podjęła też uchwałę sprawie realiza-
cji funduszu sołeckiego. Dzięki temu mieszkańcy swojego sołectwa sami 
zdecydują, co zostanie wykonane w ich sołectwie. Ponadto zrealizowano 
kilka ważnych inwestycji drogowych, takich jak: przebudowa drogi z Mare-
zy do Korzeniewa, drogi osiedlowej w Gurczu, drogi Tychnowy – Podzam-
cze. Wykonano także naprawy dróg gminnych w Brachlewie, Brokowie, Pa-
stwie, Dankowie, Rakowcu, Szadowie, Baldramie, Dubielu i Tychnowach. 
W 2017 roku mamy do wykonania ostatnie duże zadanie, tj. budowę kana-
lizacji na odcinku Kamionka – Brokowo. Uważam, że przy dobrej współpra-
cy Rady z Panią Wójt gmina dobrze się rozwija i wykonywane zadania idą 
w dobrym kierunku, a półmetek kadencji wypadł dobrze. 

Przewodniczący rady gminy Kwidzyn –  
henryk Ordon 
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy

XXX Sesja rady gminy Kwidzyn – 6 października 2016 r. 
Jak co roku, w październiku odbyła się sesja Rady Gminy poświęcona tematom oświaty. W obradach udział wzięli: 
dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie Stanisław Sumowski, dyrektorzy placówek oświatowych 
i wychowawczych z terenu Gminy Kwidzyn, przedstawiciel Międzygminnego Oddziału ZNP w Kwidzynie Katarzyna 
Wejnert oraz nadkom. Gabriela Mateusiak – Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie. 

XXXI Sesja rady gminy Kwidzyn – 27 października 2016 r. 
Na XXXI sesji Rady Gminy Kwidzyn, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Pana Henryka Ordona, gościli: Pan Józef 
Świokło – Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Pan Marek Szwangruber – przedstawiciel oddziału regionalnego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

XXXII Sesja rady gminy Kwidzyn – 8 listopada 2016 r. 
Na XXXII sesji Rady Gminy Kwidzyn, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Pana Henryka Ordona, gościli: Pani 
Justyna Rydzińska – kierownik biura powiatowego Agencji RestrukturyzacjiiModernizacji Rolnictwa, Pan Marcin Duda 
– Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią oraz Pan Janusz Dziadko – przedstawiciel Izb Rolniczych. 

Obecni na sesji radni, sołtysi oraz goście mieli okazję wy-
słuchać informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 

i wychowawczych za rok szkolny 2015 / 2016.
Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej Przewod-

niczący Rady Henryk Ordon oraz Pani Wójt Ewa Nowogrodzka 
złożyli życzenia wszystkim pedagogom, pracownikom admi-
nistracji i obsługi oraz podziękowali za trud włożony w na-
uczanie i wychowanie młodego pokolenia.

Na sesji podjęto także uchwałę w sprawie przystąpienia 
Gminy Kwidzyn do realizacji projektu pt. „Kompetentni = go-
towi na lepszą przyszłość” w ramach Osi priorytetowej 3. 

Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 
Jakość edukacji ogólnej, Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pani Annie 
Wiechowskiej – która jest autorką wniosku – złożono podzię-
kowania za uzyskanie tak wysokiego dofinansowania. Celem 
projektu jest podniesienie kompetencji uczniów poprzez re-
alizację dodatkowych zajęć, w tym zajęć dydaktyczno-wyrów-
nawczych oraz rozwijających z matematyki, przyrody, języka 
angielskiego, języka niemieckiego, informatyki oraz nauki 
korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej. 

Katarzyna Kisiel

Pan Świokło przedstawił informację dla hodowców trzody 
chlewnej, dotyczącą afrykańskiego pomoru świń (ASF), 

sposoby rozpoznawania oraz zapobiegania tej chorobie. Ko-
lejny gość poinformował o możliwości składania wniosków 
o przyznanie pomocy finansowej na „Rozwój przedsiębiorczo-
ści – rozwój usług rolniczych”, finansowanych ze środków 
PROW 2014-2020 i wyjaśnił, kto może ubiegać się o takie 
wsparcie. 

Pani Wójt Ewa Nowogrodzka przedstawiła informację na 
temat złożonych projektów dotyczących pozyskania środków 
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych środków 
pozabudżetowych za 2016 rok. Następnie Przewodniczący 
Rady oraz Pani Wójt przedłożyli informacje z analizy oświad-
czeń majątkowych za 2015 rok: radnych, pracowników Urzę-
du Gminy wydających decyzje administracyjne oraz kierow-
ników jednostek organizacyjnych. Katarzyna Kisiel

Po wystąpieniu zaproszonych gości Przewodniczący Rady 
Henryk Ordon złożył gratulacje dla Zarządu Powiatu kwi-

dzyńskiego za uzyskanie (największego w historii powiatu) 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na projekt 
oświatowy, którego wartość wyniesie 21 000 000 zł, w tym 
wkład własny 3 000 000 zł. Celem projektu jest zmniejszenie 
bezrobocia wśród absolwentów oraz zwiększenie ich udziału 
w lokalnym rynku pracy, z którego skorzystają także miesz-
kańcy Gminy Kwidzyn. Ponadto na sesji podjęto uchwały:

1) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 
2016 rok,

2) zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2016-2021,

3) w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych, 
5) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz 

podatku od środków transportowych, stanowiących regional-
ną pomoc inwestycyjną, dla przedsiębiorców realizujących 
nowe inwestycje na terenie Kwidzyńskiego Parku Przemysło-
wo – Technologicznego, 

6) uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwe-
stycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Kwidzyń-
skiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. 

Katarzyna Kisiel
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Obchody 
98 rocznicy 
odzyskania 
niepodległości 
– 11 listopada 
2016 r. 
Podobnie jak w poprzednich latach w uroczystościach 
uczestniczyli licznie mieszkańcy Powiatu 
Kwidzyńskiego, przedstawiciele władz 
samorządowych, delegacje związków kombatanckich 
i zawodowych, delegacje instytucji, 
służb mundurowych, szkół oraz harcerzy.

Wzięli w nich także udział: Wójt Gminy Kwidzyn 
pani Ewa Nowogrodzka, Przewodniczący Rady 

Gminy Kwidzyn pan Henryk Ordon oraz radni: pan 
Stanisław Wudarczyk oraz pan Ryszard Świerczyński. 
Obchody Narodowego Święta Niepodległości trady-
cyjnie rozpoczęły się odczytaniem Apelu Pamięci 
oraz złożeniem kwiatów na Grobie Nieznanego Żoł-
nierza. Ze skweru uczestnicy uroczystości przeszli 
na deptak pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskie-
go, gdzie również złożono wiązanki kwiatów. Następ-
nie pochód wyruszył do katedry pw. Św. Jana Ewan-
gelisty na  uroczystą mszę świętą. 

Katarzyna Kisiel

INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy

Zdjęcia UG Kwidzyn
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mŁODzIEŻOWA rADA gmINy KWIDzyN z WIzyTĄ 
U WOjEWODy POmOrSKIEgO
22 września 2016 r. członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn wraz z Wójtem Gminy Kwidzyn panią Ewą 
Nowogrodzką oraz Przewodniczącym Rady Gminy panem Henrykiem Ordonem udali się na spotkanie z Wojewodą 
Pomorskim panem Dariuszem Drelichem w ramach „Lekcji obywatelskich” organizowanych przez biuro wojewody.

INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy

Lekcje obywatelskie polegały na omówieniu 
kompetencji i roli wojewody oraz innych 

organów władzy państwowej. Przedstawiony 
został sposób funkcjonowania administracji 
publicznej oraz różnice między administracją 
rządową i samorządową. Radni z dużym zain-
teresowaniem zwiedzali najciekawsze miejsca 
w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, które na 
co dzień nie są dostępne dla klientów, np. cen-
trum zarządzania kryzysowego, biuro prasowe 
czy gabinet wojewody. W trakcie spotkania 
młodzi radni mieli okazję do zadawania panu 
Wojewodzie różnorodnych pytań, ale także 
pochwalenia się dotychczasową działalnością 
Młodzieżowej Rady w Gminie Kwidzyn.

Katarzyna Kisiel

Zdjęcia UG Kwidzyn
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy

mŁODzIEŻOWA rADA 
W NOWym SKŁADzIE
Po wyborach uzupełniających do MŁODZIEŻOWEJ 
RADY GMINY KWIDZYN, które odbyły się 
w szkołach 29 września 2016 r., radni zebrali się  
na IV sesji, aby podziękować radnym, którzy 
zakończyli działalność w MRG oraz wręczyć 
zaświadczenia o wyborze nowo wybranym. 

Podczas sesji zostały także wręczone nagrody za 
udział w Konkursie na Logo Młodzieżowej Rady 

Gminy Kwidzyn. Uczestnicy sesji mogli również obejrzeć 
wszystkie zgłoszone do konkursu prace, które zostały 
wywieszone przed salą narad. W dalszej części sesji 
przeprowadzono tajne wybory na wiceprzewodniczą-
cego Młodzieżowej Rady z klas szóstych, którym zosta-
ła Zuzanna Szpeflik (Szkoła Podstawowa w Rakowcu). 

Obecny skład Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn 
z poszczególnych szkół:
Szkoła Podstawowa w Janowie:

1. Dagmara KRZYMOWSKA 
2. Dominik POLENZ 

Szkoła Podstawowa w Korzeniewie:
1. Tomasz GRZYWIŃSKI 
2. Adam GUBIEC Kacper 

Szkoła Podstawowa w Tychnowach:
1. Daria DETMER 
2. Weronika WIELGOSZ 

Szkoła Podstawowa w Rakowcu:
1. Marta PIOTROWSKA 
2. Zuzanna SZPEFLIK 

Gimnazjum w Liczu:
1. Dominika SZPEFLIK 
2. Elżbieta CISZEK 
3. Weronika DOBOSZ 
4. Oliwia SZOSTAK 

Gimnazjum w Nowym Dworze (bez zmian):
1. Mateusz GRETKOWSKI 
2. Nikola BUŻEK 
3. Szymon PYRKA 
4. Piotr GĄSIOROWSKI 

Katarzyna Kisiel

(Zdjęcia: UG Kwidzyn)
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy

INFORMACJE-WYDARZENIA

zmIANy USTAWy O OChrONIE PrzyrODy,  
DOTyCzĄCE WyCINKI DrzEW
Osoby fizyczne zwolnione są z obowiązku ubiegania się o zezwolenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta na 
usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są 
usuwane w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Osoby prawne (przedsiębiorcy, spółki, spółdzielnie, zarządcy dróg (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zarząd 
Dróg Wojewódzkich, Zarząd Powiatu, drogi gminne), j.s.t., kościoły, fundacje, stowarzyszenia rejestrowane, Samodzielne 

Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Polski Związek Łowiecki, Polski Związek Wędkarski) mogą usunąć drzewa 
lub krzewy z terenu nieruchomości bez uzyskania zezwolenia w następujących przypadkach:
1. Krzew albo krzewy rosną w skupisku o powierzchni do 25 m2.
2. Drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii 
akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
3. Drzewa lub krzewy usuwane są w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

W przypadku, gdy powierzchnie skupisk krzewów lub obwody drzew przekroczą wskazane powyżej wartości, konieczne 
jest uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2017 r. Żaneta Czarnuch

OPŁATA zA gOSPODArOWANIE ODPADAmI KOmUNALNymI 
Przypominamy, że właściciele zamieszkanych nieruchomości są zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie 
której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także użytkowników wieczystych, jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieru-

chomością, zobowiązani są: 
  złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania 

na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
Apelujemy do wszystkich zobowiązanych, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, o dopełnienie ciążącego na nich obowiązku. 
Druk deklaracji można pobrać w pokoju nr 7 (parter) Urzędu Gminy Kwidzyn lub na stronie internetowej 
www.bip.gminakwidzyn.pl, zakładka Finanse – Podatki i opłaty.
Informujemy, że w roku 2017 stawki opłat za odbiór odpadów nie ulegną zmianie.
Przypominamy, że obecnie obowiązujące stawki miesięczne opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Kwidzyn wynoszą:

Wielkość gospodarstwa domowego
Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kwidzyn*

Zbiórka selektywna Zbiórka nieselektywna

Gospodarstwo jednoosobowe 10,50 zł 16,00 zł

Gospodarstwo dwuosobowe 21,00 zł 32,00 zł

Gospodarstwo wieloosobowe  
(trzy osoby i więcej)

33,00 zł 50,00 zł

Uchwała Rady Gminy Kwidzyn Nr V/20/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 2 lutego 2015 r. poz. 272). 

Właściciele nieruchomości są zobowiązani uiszczać opłatę za odbiór odpadów komunalnych z góry w terminie do 15 dnia 
każdego miesiąca za dany miesiąc. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem książeczki do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą 
zgłaszać zapotrzebowanie w tym zakresie:
 osobiście lub przez inne osoby w Urzędzie Gminy Kwidzyn, pokój nr 7 (parter),
 telefonicznie: 55 261-41-74 lub
 pisząc na adres e-mail: odpady1@gminakwidzyn.pl. Agnieszka Cybulska
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INWEstYCJE
Urząd Gminy

zWrOT PODATKU AKCyzOWEgO DLA rOLNIKóW W 2017 r.
Informujemy, że rolnicy, którzy chcą się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie 2017 r. zobowiązani są:

 w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. złożyć stosowny wniosek do Wójta Gminy Kwidzyn – druki wniosków do 
pobrania w pokoju nr 7 (parter) Urzędu Gminy Kwidzyn lub na stronie internetowej www.bip.gminakwidzyn.pl, zakładka 
Finanse – Podatki i opłaty,

 przedłożyć faktury VAT (lub ich kopie), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
Producenci rolni, którzy chcą się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej w drugim terminie 2017 r. zobowiązani są:

 w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. złożyć stosowny wniosek do Wójta Gminy Kwidzyn,
 przedłożyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
Kwota zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosić będzie:
1,00 zł x ilość litrów zakupionego oleju napędowego, wynikająca z faktur VAT
(w ramach ustalonego limitu)
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosić będzie:
86,00 zł x ilość ha użytków rolnych (położonych na terenie Gminy Kwidzyn)
Przyznany zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku 
w terminach: 

 od 1 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
 od 1 października 2017 r. do 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Agnieszka Cybulska

PODATEK rOLNy, LEŚNy I OD NIErUChOmOŚCI W rOKU 2017

Przedmiot opodatkowania Stawka

Podatek rolny
użytki rolne tworzące gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha fizycznego bądź przeliczeniowego) 131,10 zł / ha przeliczeniowy

użytki rolne nietworzące gospodarstwa rolnego (poniżej 1 ha fizycznego bądź przeliczeniowego) 262,20 zł / ha fizyczny

Podatek leśny
las 42,0222 zł / ha

Podatek od nieruchomości

grunty

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków)

0,88 zł / m²

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,51 zł / m²

niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji 2,98 zł / m²
pozostałe 0,40 zł / m²

budynki

mieszkalne lub ich części 0,65 zł / m²
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków 
mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

22,66 zł / m²

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym

10,59 zł / m²

związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

3,70 zł / m²

gospodarcze związane z gospodarstwem domowym 1,00 zł / m²
pozostałe 6,00 zł / m²

budowle

wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków

0,01% od wartości

pozostałe 2% od wartości

Łukasz Wereda

INFORMACJE-WYDARZENIA
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przed realizacją inwestycji po realizacji inwestycji

przed wymianą pieca po wymianie pieca

Dotacja do usuwania pokryć dachowych 
zawierających azbest
Gmina Kwidzyn w 2016 roku udzieliła właścicielom nieruchomości, położonych na jej terenie dotacji do usunięcia  
i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych z pokryć dachowych. 

Dotacja 
do wymiany 
pieców węglowych 
na piece 
proekologiczne
Gmina Kwidzyn w 2016 roku udzieliła właścicielom 
budynków i lokali mieszkalnych położonych na jej 
terenie dotacji do zmiany kotłów centralnego 
ogrzewania zasilanych węglem na proekologiczne 
kotły centralnego ogrzewania zasilane gazem 
ziemnym, drewnem kawałkowym, peletem oraz  
inną biomasą. 

Dotacją objęty był zakup i montaż proekologicznych 
kotłów centralnego ogrzewania wraz z materiałami 

i elementami niezbędnymi do ich montażu i uruchomienia. 
W ramach zadania udzielono dotacji 10 beneficjentom, 

ich łączna wysokość wyniosła 38 266,84 zł. Dotacje po-
chodziły w 100% z budżetu Gminy Kwidzyn, stanowiły 
one do 50% kosztów zakupu i montażu ekologicznego 
kotła, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, jednakże 
nie więcej niż 4000 zł brutto.

zdzisław Chojnacki

Dotacje otrzymało 16 beneficjentów, 
łącznie usunięto 69,15 Mg wyrobów 

azbestowych, pochodzących z 19 budyn-
ków mieszkalnych i gospodarczych. 

Łączna wysokość dotacji jaką otrzy-
mali beneficjenci, wyniosła 80 215,86 zł, 
z czego 41 570,00 zł, to środki pozyska-
ne przez Gminę z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku. Dotacją z WFOŚiGW 
w Gdańsku został objęty również budy-
nek będący współwłasnością Gminy 
Kwidzyn.

Dzięki pozyskanym na ten cel środkom z WFOŚiGW w Gdańsku, udzielane z budżetu gminy dotacje stanowiły aż do 90% 
kosztów unieszkodliwienia wyrobów azbestowych, jednakże nie więcej niż 1500 zł brutto za 1000 kg takich wyrobów usunię-
tych z terenu nieruchomości beneficjentów.

zdzisław Chojnacki

INWEstYCJE
Dotacje

(Zdjęcia: UG Kwidzyn)
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Przydomowe oczyszczalnie ścieków w trakcie montażu.

remont i modernizacja budynków i lokali stanowiących 
własność gminy Kwidzyn w roku 2016
Remont zasobu lokalowego finansowany jest z czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych. 

W 2 016 roku przeprowadzonych zo-
stało 75 napraw i remontów na 

łączną kwotę 351 000 zł. Remontem  
objęte zostały m.in. budynki i lokale 
mieszkalne przyjęte zarządzeniem Wójt 
Gminy Kwidzyn do rocznego planu re-
montów i modernizacji, który przedsta-
wialiśmy w kwartalniku nr 6/2016. Zre-
alizowane zostały wszystkie planowa-
ne wymiany stolarki okiennej i drzwio-
wej, wymiana instalacji elektrycznej 
oraz naprawy wewnątrzlokalowe, głów-
nie naprawy podłóg oraz naprawy da-
chów, włącznie ze zmianą pokrycia eter-
nitowego na części gminnej budynku 
Grabówko 30. W czterech mieszkaniach 
pojawiła się konieczność wymiany pie-
ców grzewczych. Poza tym przeprowa-
dzane zostały remonty w lokalach użyt-
kowych, takich jak np. świetlica kultu-

ralno-oświatowa w Dubielu. W kolejnym 
wydaniu przedstawimy Państwu plan 

remontu i modernizacji przyjęty na 2017 
rok. jarosław Obuchowski

Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Gmina Kwidzyn w 2016 roku udzieliła właścicielom nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
położonych na jej terenie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacją objęty był zakup i montaż 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

INWEstYCJE
Dotacje

W ramach zadania udzielono dotacji 
5 beneficjentom, kwota wyniosła 

14 720 zł. Dotacje pochodziły w 100% 
z budżetu Gminy Kwidzyn, stanowiły one 
do 50% kosztów zakupu i montażu przy-
domowych oczyszczalni ścieków, jed-
nakże nie więcej niż 3000 zł brutto.

zdzisław Chojnacki

Utwardzanie dróg gminnych
W roku bieżącym na utwardzanie dróg gminnych została wydatkowana kwota ponad 900 000 zł. 

Najważniejszą inwestycją 2016 roku było wykonanie drogi z płyt drogowych w Janowie – jej koszt wyniósł ponad 200 000 zł. 
Wykonano także drogę dojazdową do Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Górkach oraz przebudowa-

no nawierzchnię drogi wraz z wykonaniem nowych miejsc postojowych w pobliżu przedszkola w Marezie.
Realizowano także utwardzenia dróg, zgłaszane na corocznych zebraniach wiejskich. W tym roku została wykonana m.in. 

naprawa drogi gminnej w Gniewskim Polu, w Pastwie, Rakowcu i Janowie. Mieszkańcy zgłosili także potrzebę naprawy drogi 
gminnej w Oborach przy wale, utwardzenie odcinka drogi w Brokowie oraz wykonanie zawrotki na osiedlu w Brachlewie. 

W ciągu całego roku wykonywano także naprawy ubytków w drogach czy też poprawienie stanu ich nawierzchni, m.in. 
w Pastwie, Dankowie, Rakowcu, Szadowie, Baldramie, Dubielu, Tychnowach i Liczu. Kamila Szych

(Zdjęcia: UG Kwidzyn)
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INWEstYCJE
Fundusz sołecki

Lp. Nazwa 
sołectwa 

Planowane przedsięwzięcia do wykonania  
w ramach funduszu sołeckiego

Kwota 
dofinansowania 

 z funduszu 
sołeckiego

1. Baldram 
• Wykonanie utwardzenia drogi gminnej w Sołectwie Baldram. 
• Festyn integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Baldram z okazji Dnia Dziecka.

17 946,00 zł

2. Brachlewo

• Zagospodarowanie terenu przy boisku w Brachlewie poprzez utwardzenie placu do zabaw 
tanecznych i wykonanie sceny plenerowej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej  
do tejże inwestycji.

• Zakup przedłużacza elektrycznego do obsługi w/w inwestycji.
• Spotkanie integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Brachlewo.

19 322,47 zł

3. Brokowo

• Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Brokowie, w tym: 
– zakup stołów i ławek pod altanę oraz grilla „murowanego”; 
– montaż piłkochwytu między boiskiem a placem zabaw; 
– zakup wyposażenia placu zabaw, tzw. „ bocianiego gniazda”, oraz urządzenia siłowni 

napowietrznej typu „biegacz”.

13 099,98 zł

4. Bronno

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych Sołectwa 
Bronno, w tym: 
– zakup i montaż pokrycia dachowego altany rekreacyjnej; 
– wykonanie utwardzenia pod altaną; 
– wykonanie drewnianej zabudowy ścian altany; 
– zakup i montaż grilla.

14 278,00 zł

5. Dankowo • Wykonanie projektów oświetlenia ulic osiedli Dankowo I i Dankowo II 12 444,98 zł

6. Dubiel

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych Sołectwa Dubiel, 
w tym: 
– zakup pokrycia dachowego altany; 
– wykonanie utwardzenia pod altanę; 
– budowa ogrodzenia.

• Zorganizowanie wyjazdu mieszkańców Sołectwa Dubiel o charakterze edukacyjnym, 
integracyjnym i historycznym do rodzinnego parku – koszty pokrycia transportu.

13 001,73 zł

7. Gniewskie 
Pole

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych Sołectwa 
Gniewskie Pole, w tym: 
– zakup ławostołów; 
– montaż grilla murowanego; 
– wykonanie utwardzenia terenu wokół altany; 
– montaż ogrodzenia betonowego; 
– posadzenie materiału roślinnego.

• Spotkanie kulturalne Sołectwa Gniewskie Pole.

14 451,05 zł

8. Górki

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych Sołectwa Górki, 
w tym: 
– wymiana i rozbudowa utwardzenia przy miejscu spotkań mieszkańców; 
– zakup i montaż ławek; 
– zakup i montaż ławostołów pod altanę rekreacyjną; 
– wykonanie utwardzenia sceny. 

• Zakup sprzętu sportowego w celu wyposażenia boiska do gry w piłkę nożną w Górkach.
• Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców Sołectwa Górki.

20 337,72 zł

9. Grabówko

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych Sołectwa Nowy 
Dwór i Grabówko na działce gminnej, w tym zakup i montaż: 
– dwóch bramek do piłki nożnej o wymiarach 5x2 m wraz z siatką; 
– piłkochwytów, słupków i siatki na boisko do piłki siatkowej/badmintona; 
– ławek z oparciem przy placu zabaw i ławek bez oparcia przy boisku do piłki nożnej; 
– budowa piaskownicy oraz wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę w/w działki 

o elementy placu zabaw i sportu. 
• Festyn kulturalny mieszkańców Sołectwa Grabówko i Nowy Dwór z okazji Dnia Dziecka.

15 588,00 zł

10. Gurcz
• Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w Gurczu o następujące elementy: zjazd linowy, 

piłkochwyt i urządzenie siłowni napowietrznej typu „orbitrek”.
18 210,94 zł

fUNDUSz SOŁECKI W BUDŻECIE gmINy KWIDzyN 
NA 2017 rOK – rEALIzOWANy W gmINIE PO rAz DrUgI
W styczniu br. Gmina Kwidzyn rozpocznie realizację złożonych we wrześniu 2016 r. wniosków wszystkich sołectw  
naszej gminy w ramach funduszu sołeckiego, gdyż wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i przyjęte do budżetu. 

Ogólna kwota funduszu sołeckiego wyodrębniona na rok 2017 w budżecie Gminy Kwidzyn wynosi 514 840,36 zł. 
Poniżej przedstawiono zestawienie proponowanych przez mieszkańców pomysłów na poprawę jakości ich życia, które mają 
zostać wykonane w 2017 roku.
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INWEstYCJE
Fundusz sołecki

11. Janowo
• Zakup i montaż lampy oświetleniowej na placu zabaw (projekt i realizacja).
• Zakup i montaż dachówki na pokrycie altany.
• Impreza kulturalna dla mieszkańców Sołectwa Janowo.

20 239,47 zł

12. Kamionka • Remont budynku świetlicy w miejscowości Kamionka wraz z niezbędnym wyposażeniem. 16 145,73 zł

13. Korzeniewo

• Przebudowa i modernizacja placu zabaw, w tym: 
– montaż zjeżdżalni typu LIDIA E-039 i huśtawki wahadłowej podwójnej typu PR-193;
– budowa wjazdu na plac zabaw.

• Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży, tj. bramki do gry w piłkę nożną.
• Zakup namiotu do organizacji spotkań dla mieszkańców Sołectwa Korzeniewo.

29 802,46 zł

14. Licze
• Budowa oświetlenia drogowego: 

– zakup i montaż dwóch lamp hybrydowych (Kolonia Licze).
• Spotkanie kulturalno-edukacyjno-sportowe dla mieszkańców Sołectwa Licze.

26 101,00 zł

15. Lipianki • Wykonanie projektu oświetlenia drogowego (za wałem) w Lipiankach. 14 876,08 zł

16. Mareza

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych Sołectwa 
Mareza poprzez zakup urządzeń zabawowych.

• Zakup strojów ludowych. 
• Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa Mareza.

32 749,95 zł

17. Mareza 
Osiedle

• Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców Sołectwa Mareza Osiedle, w tym: 
– wykonanie utwardzenia pod altaną; 
– wykonanie pokrycia dachu altany; 
– zakup i montaż urządzenia siłowni napowietrznej.

• Organizacja cyklu imprez kulturalnych.

13 165,00 zł

18. Nowy Dwór

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych Sołectwa Nowy 
Dwór i Grabówko na działce gminnej, w tym zakup i montaż: 
– dwóch bramek do piłki nożnej o wymiarach 5x2 m wraz z siatką; 
– piłkochwytów, słupków i siatki na boisko do piłki siatkowej/badmintona; 
– ławek z oparciem przy placu zabaw i ławek bez oparcia przy boisku do piłki nożnej;
– budowa piaskownicy oraz wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę w/w działki 

o elementy placu zabaw i sportu. 
• Festyn kulturalny mieszkańców Sołectwa Grabówko i Nowy Dwór z okazji Dnia Dziecka.

17 226,00 zł

19. Obory

• Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Sołectwie Obory, w tym: 
– zakup i montaż altany rekreacyjnej wraz z utwardzeniem; 
– zakup i montaż ławostołów jako wyposażenia altany; 
– budowa grilla; 
– montaż ogrodzenia.

14 901,23 zł

20. Ośno

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych Sołectwa Ośno 
w pobliżu boiska, w tym wykonanie: 
– obudowa ścian altany; 
– utwardzenia wokół altany.

16 342,00 zł

21. Pastwa 

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych Sołectwa 
Pastwa na placu zabaw, w tym: 
– rozbudowa i montaż drewnianej altany; 
– budowa nawierzchni pod altaną z płytek chodnikowych; 
– wykonanie pokrycia dachu altany.

15 326,00 zł

22. Pawlice

• Zagospodarowanie działki gminnej dla celów rekreacyjno-sportowych poprzez wykonanie 
utwardzenia boiska do koszykówki oraz zakup i montaż kontenera szatniowego w celu 
organizacji gry w piłkę nożną.

• Wyposażenie świetlicy wiejskiej.
• Spotkanie kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców Sołectwa Pawlice.

19 486,22 zł

23. Podzamcze
• Zagospodarowanie działki gminnej w Podzamczu dla celów rekreacyjno-sportowych poprzez 

montaż huśtawki i urządzeń siłowni napowietrznej.
16 505,98 zł

24. Rakowice
• Remont dróg gminnych w Sołectwie Rakowice.
• Festyn kulturalny dla mieszkańców Sołectwa Rakowice.

10 086,99 zł

25. Rakowiec • Budowa placu rekreacyjnego z zapewnieniem placu zabaw dla dzieci: osiedle Leśne  
i ul. Pawlicka.

32 749,95 zł

26. Rozpędziny

• Odmalowanie pomieszczenia w świetlicy wraz z zakupem wyposażenia multimedialnego  
do świetlicy w Rozpędzinach.

• Remont dróg gminnych w miejscowości Rozpędziny. 
• Wykonanie utwardzenia pod altanę rekreacyjną w Rozpędzinach

17 029,98 zł

27. Szałwinek

• Zagospodarowanie działki gminnej dla celów rekreacyjno-sportowych w Sołectwie Szałwinek 
poprzez wyposażenie w altanę rekreacyjną oraz remont istniejącego placu zabaw. 

• Spotkanie kulturalne dla mieszkańców Sołectwa Szałwinek.

11 134,00 zł

28. Tychnowy

• Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Rodzinnej i ul. Starodworskiej w Tychnowach – 
wykonanie projektu budowlanego.

• Wykonanie utwardzenia z kruszywa na terenie działki gminnej przy osiedlu mieszkalnym 
w Tychnowach. 

• Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Tychnowach poprzez montaż urządzeń siłowni 
napowietrznej – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z jej realizacją.

32 291,45 zł

marcelina Pszczółkowska 
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SOłeCTWO – BALDRAM

1.

• Budowa świetlicy kulturalno-oświatowej na działce gminnej w Baldramie – wykonanie dokumentacji projektowej. W 2016 r. Gmina Kwi-
dzyn zawarła umowę na wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa budynku użyteczności publicznej na działce geodezyjnej  
nr 113/14 w Baldramie”. Wartość wykonania dokumentacji wyniosła 9 500,00 zł. 

• Rozbudowa terenu na cele rekreacyjno-sportowe na działce gminnej 
w Baldramie o element siłowni napowietrznej. W ramach zadania zle-
cono dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania prze-
strzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych. Następnie zosta-
ła zawarta umowa na kwotę 3 500,00 zł na montaż urządzenia siłowni 
zewnętrznej typu „orbitrek”.

• Remont dróg gminnych śródpolnych w Sołectwie Baldram. Kolejnym zakończonym przedsięwzięciem jest remont drogi gminnej w miej-
scowości Baldram, który kosztował 4 027,04 zł.

• Festyn integracyjny dla mieszkańców sołectwa Baldram – Dzień Dziecka. W okresie wakacyjnym w Sołectwie Baldram zorganizowano 
spotkanie kulturalno-sportowe z okazji Dnia Dziecka. W ramach środków z funduszu sołeckiego opłacone zostały wynajęte urządzenia 
do przeprowadzenia konkurencji sportowych oraz zakupiono artykuły spożywcze, które umożliwiły przygotowanie lokalnych potraw 
przez mieszkańców.

SOłeCTWO  – BRAChLeWO

2.

• Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przy boisku w Brachlewie:
– zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem w ławostoły i utwardzeniem nawierzchni pod altaną;
– budowa paleniska;
– zakup piłkochwytów i montaż przy boisku do piłki nożnej od strony Zielonej Szkoły.

• Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych. W ramach środków funduszu sołeckiego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, któ-
ry zakończył zadanie w terminie umownym. Następnie na koniec sierpnia 2016 r. została zawarta umowa z realizatorem dokumentacji, 
lecz zadanie nie zostało wykonane w związku z wycofaniem się z umowy firmy wykonawczej.

• Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Brachlewo. W okresie zimowym Sołectwo Brachlewo przygotowało spotkanie świą-
teczno-noworoczne. Ze środków z funduszu sołeckiego zakupiono artykuły spożywcze, edukacyjne i papiernicze.

SOłeCTWO – BR0KOWO

3.

• Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Brokowo: 

   – zakup i montaż altany biesiadnej wraz utwardzeniem terenu pod altaną.

• Zakup i  montaż tablicy ogłoszeń w  Brokowie (Górnym). Gmina Kwidzyn 
w  pierwszym kwartale roku 2016 podpisała umowę z  biurem projekto-
wym, które opracowało dokumentację projektową. Natomiast po zakoń-
czeniu procedury przetargowej zrealizowano wnioskowane przedsięwzię-
cie w miejscowości Brokowo za kwotę 11 900,00 zł.

fundusz Sołecki 2016 – podsumowanie
Przez cały rok 2016 projekty sołectw przedstawione w roku 2015 we wnioskach dotyczących funduszu sołeckiego 
były sukcesywnie realizowane. 

W tabeli zamieszczonej poniżej zaprezentowano efekty tej pracy.

INWEstYCJE
Fundusz Sołecki

Lp. Opis przedsięwzięć wykonanych w roku 2016 w ramach funduszu sołeckiego
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SOłeCTWO – BR0NNO

4.

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych so-
łectwa, dz. gminna:
– zakup i montaż drewnianej altany wraz wyposażeniem: stoły i ławki;
– doposażenie placu zabaw (huśtawki ważki). 

Zgodnie z  wnioskiem mieszkańców wykonano dokumentację projektową, na 
podstawie której zrealizowano pomysł mieszkańców w Bronnie. Realizator pro-
jektu oszacował inwestycję na wartość 10 500,00 zł.

• Spotkanie integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Bronno. Pod koniec czerwca 2016 r. zorganizowano spotkanie kulturalno-sportowe 
z okazji Dnia Dziecka. Środki funduszu sołeckiego Sołectwa zostały przeznaczone na wynajem urządzenia do przeprowadzenia konku-
rencji sportowych.

• Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce gminnej w Rakowcu. Zadanie zostało zrealizowane ze środków fi-
nansowych funduszu sołeckiego Sołectwa: Rakowiec, Bronno, Licze i Rakowice. Wykonano roboty budowlane na podstawie opracowa-
nej wcześniej dokumentacji projektowej. Koszt inwestycji wyniósł 36 487,35 zł.

SOłeCTWO – DANKOWO

5.

• Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego dla ulic: Szafirowa, Storczykowa i Jaśminowa. Wartość wykonania dokumentacji projektowej 
na potrzeby budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Dankowo przy ul. Storczykowej, ul. Jaśminowej oraz ul. Szafirowej wynio-
sła 11 000,00 zł. 

• Obudowanie deskami dwóch ścian wiaty znajdującej się na terenie rekreacyjnym. 
Mieszkańcy Dankowa wykonali we własnym zakresie zabudowę ścian istniejącej 
altany rekreacyjnej, zakupując, w ramach środków z fuduszu sołeckiego materia-
ły budowlane takie jak: deski, łączniki oraz preparat impregnujący. 

SOłeCTWO  – DUBieL

6.

• Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy boisku wiejskim 
w Dubielu:
– zakup i montaż altany przy boisku wraz z wyposażeniem;
– zakup i ustawienie piłkochwytów na boisku wiejskim; 
– zakup i montaż stojaka do rowerów na boisku wiejskim. 

Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu na cele rekre-
acyjno-sportowe, a następnie wyłoniono wykonawcę, który zrealizował zadanie 
za kwotę 11 100,00 zł.

• Organizacja wyjazdu dzieci z sołectwa Dubiel na seans filmowy do kina. W ramach środków z funduszu sołeckiego w Sołectwo Dubiel 
wnioskowano o zorganizowanie wyjazdu do kina dla dzieci z miejscowości Dubiel. Taka wycieczka do kina w Kwidzynie odbyła się dwu-
krotnie, tj. 25 lutego i 13 maja 2016 r. Dzieci obejrzały na dużym ekranie film familijny. 

• Organizacja pikniku sołeckiego z okazji zakończenia lata. Sołectwo Dubiel przygotowało spotkanie kulturalno-sportowe z okazji zakoń-
czenia lata. W ramach środków z funduszu sołeckiego opłacone zostały nagrody dla osób biorących w nich udział w konkurencjach spor-
towych. Podczas imprezy odbył się również mecz pokoleniowy. Ponadto zakupiono artykuły spożywcze, które umożliwiły przygotowa-
nie przez mieszkańców zupy regionalnej. 

• Zakup wyposażenia na świetlicę w Dubielu w tym: obrus, kubki, sztućce oraz kijki do nordic walking. W ramach środków z funduszu  
sołeckiego zakupiono wymienione wyżej artykuły. 

INWEstYCJE
Fundusz Sołecki

Lp. Opis przedsięwzięć wykonanych w roku 2016 w ramach funduszu sołeckiego
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SOłeCTWO  – GNieWSKie POLe

7.

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych Sołectwa Gniewskie Pole: 
– zakup i montaż drewnianej altany wraz z utwardzeniem pod altaną. Dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z wnio-

skiem Sołectwa, a następnie zlecono wykonanie zadania. Zakres robót budowlanych przewidziany w umowie został wykonany nie-
zgodnie ze sztuką budowlaną, w związku z powyższym nie odebrano zadania.

• Spotkanie integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Gniewskie Pole. Sołectwo Gniewskie Pole nie wykorzystało pieniędzy przeznaczo-
nych na powyższy cel.

SOłeCTWO  – GóRKi

8.

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych Sołectwa Górki:

– zakup i montaż drewnianej altany wraz z wyposażeniem i budową utwardzenia pod altaną;

– doposażenie placu zabaw: huśtawka oraz zjeżdżalnia; 

– zakup nasion trawy. Biuro projektowe wykonało dokumentację projektową w zakresie zagospodarowania terenu rekreacyjno-sporto-
wego w Górkach. 

Wykonawca wykonał inwestycję za kwotę 18 600,00 zł. 
Ponadto Sołectwo Górki zakupiło nasiona trawy ze środków funduszu sołeckiego i zasiało we własnym zakresie na terenie działki 
gminnej.

• Zakup materiałów promocyjnych Gminy Kwidzyn i Sołectwa Górki. W ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono kubki z nadru-
kiem, które będą służyły jako element promocyjny Sołectwa Górki oraz Gminy Kwidzyn.

• Spotkanie integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Górki. W okresie całego roku Sołectwo Górki organizowało cykl imprez, m.in. festyn ro-
dzinny, Halloween czy spotkanie opłatkowe. Imprezy miały charakter edukacyjny, pokazujący, iż istnieją różne formy nauki – również po-
przez zabawę. W ramach środków z funduszu sołeckiego opłacone zostały nagrody dla osób biorących udział w różnych konkurencjach. 
Dodatkowo zakupiono artykuły spożywcze, które umożliwiły przygotowanie przez mieszkańców lokalnych potraw.

SOłeCTWO  – GRABóWKO

9.

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych so-
łectwa Nowy Dwór i Grabówko na działce gminnej:
– przygotowanie gruntu (uprawa i zasiew trawy);
– zakup i montaż zestawu zabawkowego;
– zakup i montaż drewnianej altany wraz z zakupem ławek i stołów oraz utwar-

dzeniem placu. 
Całe zadanie zostało wykonane ze środków funduszu sołeckiego dwóch sołectw, 
tj. Sołectwo Grabówko i Nowy Dwór. Sołectwo Grabówko i Sołectwo Nowy Dwór 
wspólnie przygotowały teren działki gminnej pod projektowane przedsięwzię-
cie na początku roku 2016. Następnie przygotowano dokumentację projekto-
wą planowanego przedsięwzięcia, a  wykonawca zrealizował zadanie za kwo-
tę 32 500,00 zł.

INWEstYCJE

Lp. Opis przedsięwzięć wykonanych w roku 2016 w ramach funduszu sołeckiego

Fundusz Sołecki
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SOłeCTWO  – GRUCZ

10.

• Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania przestrzeni dla celów rekreacyjno-sportowych na placu zabaw 
w Sołectwie Gurcz.
W roku 2016 Gmina Kwidzyn zawarła umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania przestrzeni dla  
celów rekreacyjno-sportowych na placu zabaw w Sołectwie Gurcz. Wartość wykonania dokumentacji to koszt 2 200,00 zł. 

• Utwardzenie drogi gminnej w Gurczu. Do zakończonych przedsięwzięć zaliczamy remont drogi gminnej w miejscowości Gurcz. Przepro-
wadzone roboty budowlane, których zakres obejmował ułożenie nowych płyt JOMB, kosztowały 16 529,99 zł.

• Spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Gurcz. Na początku czerwca 2016 r. zorganizowano spotkanie kulturalno-sporto-
we z okazji Dnia Dziecka w miejscowości Gurcz. Środki funduszu sołeckiego Sołectwa zostały przeznaczone na wynajem urządzenia do 
przeprowadzenia konkurencji sportowych.

SOłeCTWO  – JANOWO

11.

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyj-
no-sportowych sołectwa na terenie istniejącego placu zabaw:

– zakup i  montaż drewnianej altany z  wyposażeniem w  stoły 
i ławki oraz utwardzenie nawierzchni. 

W  roku 2016 opracowano dokumentację projektową. Nato-
miast po zakończeniu procedury przetragowej zrealizowano 
wnioskowane przedsięwzięcie w miejscowości Janowo za kwo-
tę o wartości 18 953,00 zł.

• Festyn integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Janowo. W roku 2016 w Sołectwie Janowo organizowano cykl imprez, m.in. festyn rodzin-
ny czy warsztaty edukacyjne. W ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono nagrody dla osób biorących udział w konkurencjach 
sportowych oraz opłacono organizację zajęć ekologicznych dla dzieci.

SOłeCTWO – KAMiONKA

12.

• Rozbudowa terenu placu zabaw w Kamionce o urządzenia siłow-
ni napowietrznej i  zabawki. W  ramach środków z  funduszu so-
łeckiego wykonano dokumentację projektową. Ponadto, zgodnie 
z  wnioskiem, zamontowano urządzenia siłowni napowietrznej 
typu „orbitrek”, „wioślarz”, „podciąg” oraz element placu zabaw,  
tj. bujak sprężynowy, za kwotę 11 480,82 zł.

• Remont świetlicy w  miejscowości Kamionka. W  zakresie powyższego przedsięwzięcia dokonano wymiany okna oraz zamontowano  
dodatkowe drzwi wewnętrzne w budynku świetlicy.

INWEstYCJE

Lp. Opis przedsięwzięć wykonanych w roku 2016 w ramach funduszu sołeckiego

Fundusz Sołecki
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SOłeCTWO  – KORZeNieWO

13.

• Rozbudowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w Korzeniewie:
– zakup i montaż ławek oraz utwardzenie nawierzchni przed sceną na placu za-

baw;
– zakup i montaż elementów siłowni – element podwójny (wioślarz).
W ramach zadania zlecono dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowa-
nia przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno- -sportowych w Korzeniewie. Na-
stępnie została zawarta umowa na kwotę 15 700,00 zł na montaż urządzenia si-
łowni napowietrznej typu „wioślarz” i „prasa nożna” oraz utwardzono nawierzch-
nię terenu i zamontowano ławki przed sceną.

• Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców do gry w piłkę nożną. Zakupiono bramkę do gry w piłkę nożną.

• Uzupełnienie oświetlenia na ulicy Ceglanej w Korzeniewie (zakup i montaż lampy 
hybrydowej). W celu realizacji inwestycji opracowano dokumentację projektową, 
a następnie wykonano zadania dotyczące budowy oświetlenia z zastosowaniem 
lampy hybrydowej w miejscowości Korzeniewo przy ul. Ceglanej. Wartość wyko-
nania dokumentacji i jej realizacji to 12 000,00 zł. 

SOłeCTWO  –  LiCZe

14.

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych sołectwa:

– zakup i montaż drewnianej altany na działce gminnej wraz z wyposażeniem altany w stoły i ławki;
– zakup i montaż grilla;
– zagospodarowanie terenu poprzez wyrównanie oraz posianie trawy przy siłowni napowietrznej;
– doposażenie placu zabaw (karuzela);
– zakup i montaż pojemników na odpady przy obiektach rekreacyjnych. 

Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu na cele rekreacyjno-sportowe, a następnie wyłoniono wykonawcę, któ-
ry zrealizował zadanie za kwotę 19 500,00 zł.

• Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce gminnej w Rakowcu. Zadanie zostało zrealizowane ze środków fi-
nansowych funduszu sołeckiego Sołectwa: Rakowiec, Bronno, Licze i Rakowice. Wykonano roboty budowlane na podstawie opracowa-
nej wcześniej dokumentacji projektowej. Koszt inwestycji wyniósł 36 487,35 zł.

• Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Licze. Latem zorganizowano spotkanie kulturalno-sportowe z  okazji Dnia Dziec-
ka. Środki funduszu sołeckiego Sołectwa zostały przeznaczone na wynajem urządzenia do przeprowadzenia konkurencji sportowych. 
W okresie zimowym Sołectwo Licze przygotowało bal sylwestrowy dla dzieci. Aby przygotować spotkania, zakupiono artykuły spożyw-
cze, edukacyjne i papiernicze.

INWEstYCJE

Lp. Opis przedsięwzięć wykonanych w roku 2016 w ramach funduszu sołeckiego

Fundusz Sołecki
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15. SOłeCTWO – LiPiANKi

15.

• Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy placu zabaw w Li-
piankach (zakup i montaż elementów siłowni napowietrznej).
W ramach środków z funduszu sołeckiego wykonano dokumentację projektową. 
Ponadto zgodnie z wnioskiem zamontowano urządzenia siłowni napowietrznej 
typu „orbitrek”, „wioślarz”, „twister” za kwotę 7 982,70 zł.

• Zakup wyposażenia do świetlicy kulturalno-oświatowej w Lipiankach. Zakupiono zastawę stołową, która stała się wyposażeniem świe-
licy w Lipiankach. 

• Remont dróg gminnych w Sołectwie Lipianki. W ramach środków z funduszu sołeckiego został wykonany remont drogi gminnej w miej-
scowości Lipianki za kwotę 4 4482,93 zł. Roboty budowlane obejmowały ułożenie płyt wraz z wykonaniem podbudowy.

SOłeCTWO  – MAReZA

16.

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych sołectwa na działce gminnej nr 260:
– roboty przygotowawcze terenu przez karczowanie karpin, wycinkę krzewów oraz formowanie istniejących drzew i oczyszczenie sta-

wu wraz z umocnieniem brzegu;
– budowa altany i drewnianej nawierzchni pod obiektem wraz z wyposażeniem; 
– budowa drewnianego pomostu;
– wyposażenie terenu w huśtawkę ogrodową, grill betonowy wraz z utwardzeniem placu z kostki betonowej;
– zakup nasadzeń wraz z posadzeniem materiału roślinnego. W ramach środków funduszu sołeckiego wyłoniono wykonawcę doku-

mentacji projektowej, który zakończył zadanie w terminie umownym. Następnie pod koniec sierpnia 2016 r. została zawarta umowa  
z realizatorem dokumentacji, lecz zadanie nie zostało wykonane przez firmę.

• Zakup materiałów i uszycie strojów ludowych. Zakupiono stroje ludowe w postaci bluzek z wstawką koronkową i fartuchów z haftem. 
Był to wydatek o wartości ok. 3 000,00 zł

SOłeCTWO – MAReZA OSieDLe

17.

• Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Mareza Osiedle: 

   – budowa drewnianej altany wraz z wyposażeniem. 

W roku 2016 opracowano dokumentację projektową. Natomiast po zakończeniu 
procedury przetargowej zrealizowano wnioskowane przedsięwzięcie w miejsco-
wości Mareza Osiedle za kwotę o wartości 11 995,50 zł.

• Organizacja cyklu imprez integracyjnych. W okresie letnim zorganizowano spotkanie integracyjne. W ramach środków z funduszu sołec-
kiego zakupiono artykuły spożywcze, które umożliwiły przygotowanie przez mieszkańców lokalnych ciast.

SOłeCTWO  – NOWy DWóR

18.

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych so-
łectwa Nowy Dwór i Grabówko na działce gminnej:
– przygotowanie gruntu (uprawa i zasiew trawy);
– zakup i montaż zestawu zabawkowego;
– zakup i montaż drewnianej altany wraz z zakupem ławek i stołów oraz utwar-

dzeniem placu. 

Całe zadanie zostało wykonane ze środków funduszu sołeckiego dwóch so-
łectw, tj. Sołectwo Grabówko i  Nowy Dwór. Sołectwo Grabówko i  Sołectwo 
Nowy Dwór wspólnie przygotowały teren działki gminnej pod projektowa-
ne przedsięwzięcie na początku roku 2016. Następnie przygotowano doku-
mentację projektową planowanego przedsięwzięcia, a wykonawca zrealizował  
zadanie za kwotę 32 500,00 zł.

INWEstYCJE

Lp. Opis przedsięwzięć wykonanych w roku 2016 w ramach funduszu sołeckiego

Fundusz Sołecki
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SOłeCTWO  – OBORy

19.

• Remont drogi gminnej w Sołectwie Obory. W ramach środków z funduszu sołeckiego został wykonany remont drogi gminnej w miejsco-
wości Obory za kwotę 14 632,80 zł. Roboty budowlane obejmowały demontaż istniejących płyt typu Jomb oraz ułożenie nowych płyt 
wraz z wykonaniem nowej podbudowy.

• Organizacja konkurencji sportowych dla dzieci. W połowie czerwca 2016 r. zorganizowano spotkanie o charakterze sportowym w miej-
scowości Obory. Środki funduszu sołeckiego Sołectwa zostały przeznaczone na wynajem urządzenia do przeprowadzenia konkurencji 
sportowych. 

SOłeCTWO –  OśNO

20.

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych so-
łectwa na działce gminnej w pobliżu boiska do gry w piłkę nożną:
– zakup i montaż drewnianej altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem na-

wierzchni pod altaną. 

W ramach zadania zlecono dokumentację projektową dotyczącą zagospodaro-
wania przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych. Następnie zo-
stała zawarta umowa na kwotę 15 900,00 zł na wykonanie robót budowlanych.

SOłeCTWO – PASTWA

21.

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych so-
łectwa na placu zabaw: 
– zakup i montaż drewnianej altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem pod al-

taną z płytek chodnikowych. Biuro projektowe wykonało dokumentację projek-
tową w zakresie zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Pastwie.

Wykonawca wykonał inwestycję za kwotę 14 200,00 zł. Mieszkańcy Pastwy za-
kupili z własnych środków finansowych część materiałów budowlanych, ponad-
to we własnym zakresie wykonali również roboty budowlane dotyczące utwar-
dzenia nawierzchni terenu pod altaną. 

SOłeCTWO – PAWLiCe

22.

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych so-
łectwa w Pawlicach:
– zakup i montaż drewnianej altany wraz z wyposażeniem w ławostoły;
– zakup i montaż grilla;
– zakup i montaż tablicy do gry w koszykówkę. 

Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu na cele rekre-
acyjno-sportowe, a następnie wyłoniono wykonawcę, który zrealizował zadanie 
za kwotę 11 500,00 zł.

• Zakup i montaż wiaty przystankowej. Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano w Pawlicach wiatę przystankową za 
kwotę około 6 000,00 zł.

• Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkanców wsi. Zorganizowano spotkanie kulturalno-sportowe z okazji Dnia Dziecka. Środki 
funduszu sołeckiego Sołectwa zostały przeznaczone na wynajem urządzenia do przeprowadzenia konkurencji sportowych. Aby przygo-
tować spotkania, zakupiono artykuły spożywcze, edukacyjne i sportowe.

SOłeCTWO – PODZAMCZe

23.

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych  
sołectwa:
– budowa altany i nawierzchni pod obiektem wraz z wyposażeniem; 
– zakup i montaż grilla betonowego; 
– zakup nasadzeń wraz z posadzeniem materiału roślinnego. 

Gmina Kwidzyn w pierwszym kwartale roku 2016 podpisała umowę z biurem 
projektowym, które opracowało dokumentację projektową. Natomiast po za-
kończeniu procedury przetargowej zrealizowano wnioskowane przedsięwzięcie 
w miejscowości Podzamcze za kwotę 15 200,00 zł.

INWEstYCJE

Lp. Opis przedsięwzięć wykonanych w roku 2016 w ramach funduszu sołeckiego

Fundusz Sołecki
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SOłeCTWO – RAKOWiCe

24.

• Remont dróg gminnych w Sołectwie Rakowice. W ramach środków z funduszu sołeckiego został wykonany remont drogi gminnej w miej-
scowości Rakowice za kwotę 8 843,04 zł. 

• Festyn integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Rakowice. W lipcu 2016 r. zorganizowano spotkanie kulturalno-sportowe z okazji Dnia 
Dziecka. Środki funduszu sołeckiego Sołectwa zostały przeznaczone na wynajem urządzenia do przeprowadzenia konkurencji sporto-
wych oraz aby przygotować spotkania, zakupiono artykuły edukacyjne i papiernicze.

• Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce gminnej w Rakowcu. Zadanie zostało zrealizowane ze środków fi-
nansowych funduszu sołeckiego Sołectwa: Rakowiec, Bronno, Licze i Rakowice. Wykonano roboty budowlane na podstawie opracowa-
nej wcześniej dokumentacji projektowej. Koszt inwestycji wyniósł 36 487,35 zł.

SOłeCTWO – RAKOWieC

25

• Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce gminnej 
w Rakowcu:

– wykonanie dokumentacji projektowej i jej realizacja. 

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych funduszu sołeckiego Sołec-
twa: Rakowiec, Bronno, Licze i Rakowice. Wykonano roboty budowlane na podsta-
wie opracowanej wcześniej dokumentacji projektowej. Koszt inwestycji wyniósł  
36 487,35 zł.

SOłeCTWO – ROZPęDZiNy

26.

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów 
rekreacyjno-sportowych sołectwa w pobliżu placu 
zabaw i boiska:

– zakup i montaż drewnianej altany wraz 
    z wyposażeniem;
– zakup i montaż grilla. 

W zakresie zadania przygotowano dokumentację 
projektową planowanego przedsięwzięcia, a wyko-
nawca zrealizował zadanie za kwotę 15 100,00 zł.

• Festyn integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Rozpędziny. W czerwcu 2016 r. zorganizowano spotkanie kulturalno-sportowe. Środki funduszu 
sołeckiego Sołectwa zostały przeznaczone na wynajem urządzenia do przeprowadzenia konkurencji sportowych.

SOłeCTWO – SZAłWiNeK

27.

• Rozbudowa placu zabaw w Szałwinku:
– zakup i montaż zjazdu linowego i sześciokąta wielofunkcyjnego na placu za-

baw w Szałwinku. 

W ramach środków z funduszu sołeckiego wykonano dokumentację projektową. 
Ponadto zgodnie z wnioskiem zamontowano elementy placu zabaw, tj. zjazd lino-
wy i sześciokąt wielofunkcyjny, za kwotę 11 271,72 zł.

SOłeCTWO – TyChNOWy

28.
• Utwardzenie nawierzchni na działce gminnej przy blokach mieszkalnych. Powyższe przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków fi-

nansowych funduszu sołeckiego na podstawie wykonanej wcześniej dokumentacji projektowej. Koszt inwestycji wyniósł 33 001,00 zł.

INWEstYCJE

marcelina Pszczółkowska 

Zdjęcia UG Kwidzyn

Lp. Opis przedsięwzięć wykonanych w roku 2016 w ramach funduszu sołeckiego
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kOMUNIkAt
Kursy

Kontakt:

OgŁOSzENIE
Pomorski Ośrodek Doradztwa rolniczego w Kwidzynie

informuje:
Terminy kursów organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa rolniczego w Kwidzynie z zakresu 
stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na 
pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie 

 25.01.2017 r.  (9:00-15:00) – szkolenie uzupełniające jednodniowe

Szkolenie uzupełniające:
Szkolenie uzupełniające skierowane jest do osób, którym skończyła się ważność zaświadczenia wydanego na okres 5 lat.

Liczba godzin:  7 (1 dzień zajęć)   •   Koszt  szkolenia:  110-120 zł    •    Ważność zaświadczeń wynosi 5 lat.

20-21.02.2017 r. (9:00-15:00) – szkolenie podstawowe dwudniowe

Szkolenie podstawowe:
Szkolenie podstawowe kierowane jest do osób, które nie przechodziły wcześniej szkolenia w tym zakresie.

Liczba godzin:  14 (2 dni zajęć)   •    Koszt szkolenia*: 170 – 255 zł   •   *cena uzależniona od liczby uczestników
 

Adres: ul. Fryderyka Chopina 26, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 261-34-59, e-mail: kwidzyn@podr.pl 
Elżbieta Kruk (doradca PODR w Kwidzynie), tel. 797-010-606

 

Zabezpiecz budynki, 
w których utrzymywany 
jest drób oraz paszę przed 
dostępem zwierząt 
dzikich, w tym ptaków. 

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY 
GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY 
PTAKÓW (HPAI) 

Zabezpiecz

Stosuj maty dezynfekcyjne 
w wejściach i wyjściach 
z budynków, w których 
utrzymywany jest drób oraz 
przy wjazdach i wyjazdach 
z gospodarstwa. 

Nie karm drobiu na zewnątrz 
budynków inwentarskich.  

W przypadku wykonywania 
czynności związanych z obsługą 
drobiu stosuj odzież i obuwie 
ochronne przeznaczone 
wyłącznie do tego celu. Nie wykorzystuj do pojenia 

drobiu wody ze zbiorników, do 
których mają dostęp dzikie ptaki. 

W

Obserwuj stan zdrowia ptaków. 
O wszelkich niepokojących 
objawach natychmiast 
powiadom lekarza weterynarii. 

Obserwuj stan zdrowia ptaków

Nie wykorzystuj do pojenia 

Po każdym kontakcie 
z drobiem lub dzikimi 
ptakami umyj ręce wodą 
z mydłem. 

Po każdym kontakcie

Pozostaw ptaki w przeznaczonych 
do tego celu pomieszczeniach bez 
możliwości swobodnego poruszania 
się po otwartym wybiegu. 

APeL DO hODOWCóW DROBiU 
MiNiSTRA ROLNiCTWA i ROZWOJU WSi ORAZ GłóWNeGO LeKARZA WeTeRyNARii 

Szanowni Państwo! 
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (hPAi), podtypu h5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla go-

spodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. 
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa 

też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. 

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji: 
•  zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich; 
•  nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób 

jest utrzymywany; 
•  nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez czło-

wieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie 
ptaki; 

•  stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz 
po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć 
ręce wodą z mydłem; 

•  stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach 
z budynków, w których utrzymywany jest drób; 

•  przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu po-
mieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się 
po otwartym wybiegu. Przypominamy też, że za brak sto-
sowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary admi-
nistracyjne. jacek findling

NAJBARDZieJ WRAŻLiWe SĄ iNDyKi i KURy, GęSi i KACZKi W ZNACZNie MNieJSZyM STOPNiU. 
U DROBiU MOŻLiWy RóWNieŻ PRZeBieG BeZOBJAWOWy.
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ReGiONALNy SySTeM OSTRZeGANiA
Komunikat tworzy wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego.

To usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nie tylko na stro-
nach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach 
na komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. 
klęski żywiołowe i sytuacje na drogach.
Ostrzeżenie pojawia się:
• na stronach internetowych urzędów wojewódzkich,
• w TVP Regionalnej (telegazeta od str. 430, platforma hybrydowa, napisy DVB),
• w aplikacji mobilnej (systemy operacyjne Android, iOS, WindowsPhone).
W telewizorze
Komunikaty pojawiają się na ekranie telewizora w formie napisów. W zwięzły 
sposób informują 
i odsyłają do szczegółów, np. umieszczonych na konkretnej stronie 
telegazety. W telewizorach dostosowanych do potrzeb telewizji hybrydowej 
(czyli łączącej telewizję z Internetem) istnieje możliwość przejścia na stronę 
oferującą np. fi lmową informację dotyczącą zagrożenia.
W komórce
Bezpłatna aplikacja w telefonach komórkowych.  Można ją znaleźć w 
sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (Google Play, Apple App 
Store, Windows Phone Store). Aplikację można wyszukać w sklepach po 
słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.
• Aplikacja na system Android do pobrania pod linkiem: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tvp.komunikaty

• Aplikacja na system Apple – IOS do pobrania pod linkiem: 
https://itunes.apple.com/pl/app/regionalny-system-ostrzegania/
id919928660?mt=8

• Aplikacja na system Windows Phone do pobrania pod linkiem: 
http://www.windowsphone.com/pl-pl/store/app/regionalny-system-
ostrzegania/806d4583-0ea7-4e59-af2f-ac34db067e31

Aplikacja telefoniczna zaopatrzona została w część zawierającą poradniki po-
stępowania w sytuacjach kryzysowych. Poradniki opracowane przez MAC i RCB 
pogrupowane zostały w następujące kategorie:
• Poradnik obywatela;
• Alarmowanie i ostrzeganie;
• Ewakuacja;
• Pożary;
• Powodzie i podtopienia;
• Skażenia, epidemie, zatrucia;
• Pogodowe zjawiska ekstremalne;
• Terror;
• Bezpieczny wypoczynek;
• Zagrożenia naturalne i techniczne. jacek findling

kOMUNIkAt
Zagrożenia

60 lat na 
doświadczenia – 
EXPOm Kwidzyn 
Sp. z o.o.
Na rynku polskim, 
jak i zagranicznym fi rma 
znana jest od ponad 60 lat 
z przemysłowej regeneracji  
rozruszników i alternatorów. 

Szeroko rozwinięty park maszy-
nowy pozwolił na rozszerzenie 

działalności na większą skalę. Sil-
ny dynamizm rozwoju spółki, nowe 
idee i pomysły oraz wykwalifi kowa-
na, doświadczona kadra technicz-
na pozwoliły na rozszerzenie ofer-
ty i rozpoczęcie współpracy z wie-
loma liczącymi się na rynku fi rma-
mi z branży motoryzacyjnej, elek-
tronicznej i wielu innych. 

1 sierpnia 2016 roku powołano 
na stanowisko Prezesa Zarządu EXPOM 
Kwidzyn Sp. z o.o. Tomasza Starsier-
skiego.

Obecnie EXPOM Kwidzyn Sp. 
z o.o. poszukuje pracowników na 
stanowiska elektromechaników 
i monterów – „Szukamy osób ope-
ratywnych z zaangażowaniem i chę-
cią podjęcia współpracy w stabil-
nej, dobrze rozwijającej się fi rmie”.
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pOlICJA

Kwidzyn – Policja apeluje: nie przechodź obojętnie obok 
osoby, która może zamarznąć
Zima powoli daje o sobie znać. Niskie temperatury i zimowe warunki bywają przyczyną nieszczęśliwych zdarzeń 
z udziałem osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

Apel

Policjanci apelują – jest to szczególnie niebezpiecz-
ny czas dla osób bezdomnych, nietrzeźwych czy 
śpiących na ulicy. Pozostawieni bez pomocy, często 
umierają z powodu wychłodzenia organizmu. Nie 
bądźmy obojętni na ich los. Wystarczy zadzwonić 
i przekazać informację policji.

Kwidzyńscy policjanci apelują do wszystkich mieszkańców 
powiatu o informowanie o każdej zauważonej osobie le-

żącej lub siedzącej na ziemi, ławce, przystanku, w altanie 
ogrodowej, która mogłaby być narażona na wychłodzenie 
organizmu. Nie bądźmy obojętni wobec takiej sytuacji, być 
może nasza pomoc przyczyni się do tego, że uratujemy komuś 
życie. Spadki temperatury stwarzają zagrożenie dla życia i zdro-
wia tych osób. 

Zagrożenie to dotyczy również osób samotnie mieszkających, 
w podeszłym wieku, które mają trudność z radzeniem sobie w co-
dziennych czynnościach (na przykład poruszaniem się czy zadba-
niem o zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach).   

Zwracajmy uwagę na osoby nietrzeźwe. Zdarza się, że ludzie 
„na rozgrzewkę” spożywają alkohol. Jest to jeden z najbardziej 
szkodliwych mitów, bowiem spożycie wysokoprocentowego 
napoju tylko na chwilę rozgrzewa organizm. W rzeczywistości 
prowadzi do szybszego jego wyziębiania. Dla leżącego człowieka 
już kilkustopniowy mróz może doprowadzić nawet do śmierci.

Policjanci apelują: gdy widzimy człowieka, któremu grozi 
zamarznięcie, reagujmy – wystarczy informacja (nawet anoni-
mowa), przekazana telefonicznie na numer alarmowy 112 lub 
997, by uratować komuś życie. 

mł.asp. Bożena Schab

(Zdjecia: KPP w Kwidzynie)
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Apel
pOlICJA

Kwidzyn – policjanci apelują o bezpieczeństwo 
najmłodszych podczas podróży samochodem
Zmieniają się przepisy dotyczące przewożenia dzieci w fotelikach. Niektóre wymagania zostały zaostrzone, 
a część z nich uległa złagodzeniu. Kiedy dziecko powinno jechać w foteliku, a kiedy wystarczy przypiąć je 
pasami? 

Kwidzyńscy policjanci przypominają, jak bezpiecznie 
i zgodnie z prawem przewozić najmłodszych.

Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 591) wdraża przepisy 
UE, dotyczące zasad przewożenia dzieci w pojazdach 
samochodowych.

W porównaniu do dotychczasowych przepisów znik-
nęło kryterium wieku dziecka, a pozostało jedynie 
kryterium wzrostu, tj. poniżej 150 cm. Tak więc również 
dziecko, które ukończyło 12 lat, a jednocześnie nie osią-
gnęło wymaganego wzrostu, powinno być przewożone 
w foteliku bezpieczeństwa lub urządzeniu przytrzymu-
jącym dla dzieci. 

Wprowadzonych zostało również kilka odstępstw od 
ogólnych zasad przewożenia dzieci. Dopuszczono m.in., 
aby dzieci mieszczące się w przedziale wzrostu 135–150 
cm podczas przewożenia na tylnym siedzeniu były 
przytrzymywane za pomocą pasów bezpieczeństwa 
pojazdu, a więc bez fotelika oraz urządzenia przytrzy-
mującego, jeżeli ze względu na masę i wzrost tego 
dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu odpowiednie-
go urządzenia. W praktyce dotyczy to przewożenia 
dziecka mieszczącego się w powyższym przedziale 
wzrostu, którego waga ciała przekracza 36 kg, a więc 
przewidzianą w przepisach maksymalną wagę dla urzą-
dzenia przytrzymującego dla dziecka. Powyższe wyłą-
czenie nie dotyczy przewożenia dziecka na przednim 
siedzeniu pojazdu, co powinno każdorazowo odbywać 
się z wykorzystaniem fotelika lub urządzenia przytrzy-
mującego.

Kolejny wyjątek od ogólnych zasad przewożenia 
dzieci samochodem osobowym oraz małym samochodem 
ciężarowym dopuszcza przewożenie na tylnym siedzeniu 
trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzy-
mywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa pojazdu, 
w przypadku, gdy dwoje dzieci jest przewożonych 
w urządzeniach przytrzymujących zainstalowanych na 
tylnym siedzeniu i nie ma możliwości zainstalowania 
trzeciego urządzenia. W praktyce ten przepis ma zasto-
sowanie dla przewozu typowym samochodem osobowym, 
a więc przeznaczonym dla maksymalnie 5 osób łącznie 

z kierowcą. W samochodach osobowych o liczbie miejsc 
6-9 i dwóch rzędach tylnych siedzeń, ze względu na 
odpowiednio duże wymiary (w tym szerokość siedzeń), 
zainstalowanie urządzenia przytrzymującego dla każ-
dego przewożonego dziecka nie stwarza już żadnych 
problemów.  

Nowe przepisy zakazują przewożenia dziecka w wie-
ku poniżej 3 lat w pojeździe niewyposażonym w pasy 
bezpieczeństwa i fotelik lub w pasy bezpieczeństwa 
i inne urządzenie przytrzymujące. Aktualny pozostaje 
zakaz przewożenia dziecka tyłem do kierunku jazdy na 
przednim siedzeniu pojazdu, z tą jednak różnicą, że 
przepis ten dostosowano do postępu technicznego. Nie 
jest już istotny sam fakt wyposażenia pojazdu w po-
duszkę powietrzną dla pasażera, co dotychczas wyklu-
czało możliwość przewożenia dziecka w taki sposób, 
lecz to, czy jest ona aktywna. Ponadto – w odróżnieniu 
od dotychczasowego brzmienia – przepis ten umożliwia 
przewożenie dziecka na przednim siedzeniu pojazdu 
z wykorzystaniem zarówno fotelika bezpieczeństwa, 
jak również innego urządzenia przytrzymującego.

Zachowane zostały dotychczasowe wyłączenia 
dotyczące przewożenia dzieci pojazdami takimi jak 
taksówka, specjalistyczny środek transportu sanitar-
nego oraz pojazd policji, Straży Granicznej lub straży 
gminnej (miejskiej).

Zniesiono natomiast wyłączenie dotyczące przewo-
żenie dziecka autobusem. W związku z tym przewożenie 
dziecka tego rodzaju pojazdem podlega tylko wyłącze-
niu ogólnemu (brak pasów bezpieczeństwa w autobusie) 
oraz wyłączeniom szczególnym, uregulowanym w art. 
39 ust. 2 pkt 10 – 11 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Ponadto istotną zmianą jest nałożenie, obok obo-
wiązku przewożenia dzieci w fotelikach bezpieczeństwa 
lub w innych urządzeniach przytrzymujących, obowiąz-
ku dostosowania urządzenia do masy i wzrostu dziecka, 
zgodności tego urządzenia z właściwymi warunkami 
technicznymi, jak również jego prawidłowego zamonto-
wania – zgodnie z zaleceniami producenta. Niespełnie-
nie jednego z powyższych obowiązków zagrożone jest 
karą grzywny.

mł. asp. Bożena Schab
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Festyn
spORt

III Edycja Kulturalnie, zdrowo i Sportowo  
oraz I Bieg Traktora
1 października 2016 r. w miejscowości Nowy Dwór odbyła się III edycja festynu kulturalno-sportowego 
pod patronatem Wójta Gminy Kwidzyn pani Ewy Nowogrodzkiej pn. „Kulturalnie, zdrowo i sportowo”. 

Organizatorem imprezy był Gminny 
Ośrodek Kultury w Kwidzynie, Gmi-

na Kwidzyn, Stowarzyszenie na rzecz 
rozwoju wsi Dankowo „Zakątek Danko-
wo”, Stowarzyszenie Traktor Team Gmi-
na Kwidzyn, Koła Gospodyń Wiejskich 
Gminy Kwidzyn oraz Gimnazjum w No-
wym Dworze. Celem imprezy była inte-
gracja mieszkańców Gminy Kwidzyn po-
przez prezentacje w trzech dziedzinach: 
artystycznej, kulinarnej i sportowej. 

Festyn rozpoczął się od I Biegu Trak-
tora pod patronatem Wójta Gminy Kwi-
dzyn. Uczestnicy biegu ustawili się przed 
linią startu, wzdłuż budynku Gimnazjum 
w Nowym Dworze, i czekali na sygnał do 
rozpoczęcia biegu. Otwarcia imprezy do-
konała pani Ewa Nowogrodzka – Wójt 
Gminy Kwidzyn – strzelając z pistoletu 
startowego i uwalniając jednocześnie 
gęsty tłum biegaczy, który pobiegł 10-ki-
lometrową trasą po terenach wyznaczo-
nych przez organizatora biegu. Pilotem 
i wielką atrakcją (szczególnie dla dzieci) 
był traktor, który prowadził uczestników 
biegu ze startu na metę. Za „kółkiem” 
traktora zasiadł sam Sołtys Nowego 
Dworu pan Jacek Tometczak. W biegu 
wzięło udział około 400 uczestników, 
w tym również dzieci, dla których Sto-
warzyszenie Traktor Team Gmina Kwidzyn 
zorganizowało również zmagania biego-

we w trzech kategoriach wiekowych: 0-5, 
6-10 i 11-16. Na mecie jako pierwszy za-
meldował się Daniel Taras z grupy Acti-
ve Malbork z czasem 34,20. Najszybszą 
kobietą na mecie była zawodniczka 
Traktor Team Gmina Kwidzyn Paulina 
Wiernicka z czasem 43,12. Wszyscy uczest-
nicy biegu zostali uhonorowani na mecie 
specjalnymi medalami w kształcie trak-
tora, które wręczała każdemu pani Wójt 

(Zdjęcia: GOK Kwidzyn)

Ewa Nowogrodzka. Po biegu na biegaczy 
czekał gorący posiłek regeneracyjny, 
przygotowany przez Koła Gospodyń Wiej-
skich, które bardzo aktywnie włączyły 
się w organizację imprezy. 

 Niemalże chwilę po starcie biegaczy 
nastąpił wymarsz uczestników Nordic 
Walking spod Gimnazjum w Nowym Dwo-
rze, który poprzedzony został wspólną 
rozgrzewką z instruktorami. Tu od I edy-



10/2017Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn 35

Festyn
spORt

(Zdjęcia: GOK Kwidzyn, UG Kwidzyn)

cji prym propagatora marszów wiedzie 
Stowarzyszenie Mieszkańców Na Rzecz 
Rozwoju Wsi Dankowo „Zakątek Danko-
wo”. Około 60-osób grupa pokonała wy-
znaczony dystans 8 km w ciągu około 
1,5 godz., przemierzając szlak wzdłuż 
wałów rzeki Wisły oraz poznając uroki 
i walory Doliny Kwidzyńskiej. Następnie 
grupa przybyła do Gimnazjum w Nowym 
Dworze, a na mecie czekała wójt Ewa No-
wogrodzka z organizatorami, by wręczyć 
batony energetyzujące. Na „marszowi-
czów” czekały również zdrowe przeką-
ski i ciepły posiłek, przygotowane przez 
szkoły podstawowe i zaprzyjaźnione 
Koła Gospodyń Wiejskich. 

Następnym punktem festynu był tra-
dycyjny pokazowy mecz unihokeja uczen-
nic Gimnazjum w Nowym Dworze z dru-
żyną samorządowców Gminy Kwidzyn 
w składzie: radny gminy Jerzy Tumiło-
wicz, radny gminy Ryszard Świerczyń-
ski, sołtys sołectwa Bronno Artur Rusz-
nica oraz pracownicy urzędu gminy: Mar-
cin Rzepny i Mateusz Wróblewski. Mecz 
zakończył się zwycięstwem gimnazjali-
stek z Nowego Dworu stosunkiem bram-
kowym 19:1. Medalistki Mistrzostw Pol-
ski w Unihokeju nie dały żadnych szans 
drużynie samorządowców, ale i tak grze 
towarzyszyły niezwykłe emocje, a przede 
wszystkim dobra zabawa. Radni gminy 

wykazali się bardzo dobrą kondycją fi-
zyczną, gdyż najpierw uczestniczyli w bie-
gu traktora na dystansie 10 km, a na-
stępnie rozegrali wspomniany mecz uni-
hokeja.

Następnie szkoły, które zgłosiły chęć 
udziału w imprezie, zaprezentowały wy-
stępy wokalne. Na scenie wystąpił ze-
spół „Pas de nom”. Jednocześnie można 
było uczestniczyć w warsztatach haftu 
artystycznego i rzeźby, które prowadzi-
li instruktorzy Gminnego Ośrodka Kul-
tury. Kolejna edycja „Kulturalnie, zdro-
wo i sportowo” już w pierwszą sobotę 
października 2017 r.

marcin rzepny
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Pływalnia
spORt

zajęcia nauki pływania po nowym roku
Od nowego roku, po feriach zimowych, Gmina Kwidzyn zamierza wznowić zajęcia prowadzone na pływalni miejskiej 
w Kwidzynie w ramach tzw. programu „powszechnej nauki pływania”. 

Jak w poprzednich edycjach, również tym razem w zajęciach wezmą udział uczniowie klas 1-4 ze wszystkich szkół podsta-
wowych z terenu gminy. Zajęcia na razie zaplanowane są do końca roku szkolnego 2016 / 2017, ale z pewnością będą rów-

nież kontynuowane w roku szkolnym 2017 / 2018. 
– Chcemy nauczyć dzieci bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, zapewnić rozrywkę i aktywny wypoczynek po 

nauce szkolnej, zaspokoić ich potrzeby ruchowe. Zajęcia na basenie mają na celu oswojenie dzieci ze środowiskiem wodnym, 
przezwyciężenie lęku, jak również zdobycie podstawowych umiejętności w pływaniu. Jest to również wychodzenie naprzeciw 
zgłaszanym przez rodziców potrzebom kontynuowania organizacji zajęć nauki pływania – tłumaczy wójt gminy Ewa Nowo-
grodzka, pomysłodawczyni pierwszych zajęć, które zostały sfinansowane przez Gminę Kwidzyn. 

marcin rzepny

zajęcia „Sport po 16”

Przypominamy, że od miesiąca października na wszystkich salach gimnastycznych i obiektach sportowych realizowane są 
zajęcia w ramach programu „Sport po 16”. Od 1 stycznia wznowione zostały również zajęcia nauki jazdy konnej w Brachle-

wie oraz marsze NORDIC WALKING organizowane przez Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz rozwoju wsi Dankowo „Zakątek 
Dankowo”. Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 

marcin rzepny

(Zdjęcia: UG Kwidzyn)
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Pierwsza pomoc
Gmina Kwidzyn zrealizowała w placówkach oświatowych z terenu Gminy Kwidzyn program profilaktyczno-zdrowotny 
pn. „Program edukacyjno-zdrowotny udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej dla uczniów na lata 2015-2017”.

moja pierwsza wizyta u stomatologa
Gmina Kwidzyn przeprowadziła wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych  
akcję profilaktyczno-zdrowotną pn. „Moja pierwsza wizyta u stomatologa”. 

Akcja była przeprowadzona w październiku oraz listopadzie br. i była skierowana do dzieci w wieku od 4 lat do 6 lat. Gmina 
Kwidzyn zapewniła bezpłatną wizytę u stomatologa i bezpłatny dojazd dzieci do gabinetu do Kwidzyna. Stomatolog pod-

czas wizyty przeprowadzał przegląd zębów u dzieci pod kątem nieprawidłowości związanych z wadą zgryzu i występowaniem 
próchnicy zębów. Po przebadaniu dzieci okazało się, że wśród dzieci istnieje duży problem dotyczący próchnicy zębów i w związ-
ku z tym u tych dzieci należałoby kontynuować leczenie zębów. 

Celem akcji było poprawienie stanu zębów dzieci poprzez zmianę wizerunku stomatologa wśród dzieci i ich rodziców 
oraz podejmowanie ukierunkowanych działań profilaktycznych. Akcja skierowana była do dzieci, które są przed pierwszą 
wizytą w gabinecie dentystycznym lub były już u dentysty, ale wiąże się to często z nieprzyjemnymi wspomnieniami – ich, 
rodziców, a także lekarzy dentystów prowadzących gabinety stomatologiczne. Aby zmienić ten negatywny wizerunek, 
podczas przeprowadzanych przeglądów uzębienia u dzieci starano się w gabinecie stomatologicznym stworzyć miłą i przy-
jazną atmosferę. 

Dorota madej 

Programem byli objęci uczniowie z klas IV-VI szkół podsta-
wowych oraz z klas pierwszych gimnazjum. Odbiorcami 

programu były dzieci, które bez obaw, uprzedzeń i z ogromnym 
zapałem chłonęły wiedzę oraz umiejętności z zakresu pierw-
szej pomocy. Taka forma zajęć gwarantuje zwiększenie bez-
pieczeństwa mieszkańców Gminy Kwidzyn, gdyż oswojenie 
dzieci z zasadami pierwszej pomocy przyczyni się do tego, że 
chętniej będą jej udzielały oraz zgłębiały w przyszłości jej 
zasady. Program był realizowany w formie szkolenia teore-
tycznego i praktycznego. Zajęcia w ramach programu prze-
prowadził pan Krzysztof Skoczek, posiadający kwalifikacje 
z ratownictwa medycznego, a na co dzień pracujący jako 
strażak w Powiatowej Straży Pożarnej w Kwidzynie i w Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Pastwie. 

Celem programu było wdrożenie zasad podstawowych 
zabiegów ratujących życie osoby dorosłej, dziecka i niemow-
lęcia, także z zastosowaniem automatycznego defibrylatora 
zewnętrznego AED oraz zasad postępowania w innych sytu-
acjach zagrożenia życia. Ponadto celem było kształtowanie 
postawy aktywnego świadka zdarzenia – pomocowego, opa-

nowanego, świadomego konsekwencji prawnych, mechanizmów 
psychologicznych i swojej roli. 

Realizacja programu w zakresie prowadzenia zajęć dla 
dzieci ze szkół podstawowych i z gimnazjów z terenu Gminy 
Kwidzyn pokazała, jak bardzo młodzi ludzie są zaangażowani 
w naukę ratowania. W związku z tym potwierdza to konieczność 
prowadzenia podobnych programów w przyszłości. 

Dorota madej 

(Zdjęcia: K. Skoczek)

pROFIlAktYkA
Profilaktyka
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zwolnienia od podatku 
od nieruchomości dla przedsiębiorców
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące pomocy publicznej 
dla przedsiębiorców. 

Do 31 grudnia 2016 r. zarówno dla ob-
szaru Gminy Kwidzyn (z wyłączeniem 

Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Tech-
nologicznego Sp. z o.o., zwanego dalej KPPT), 
jak i samego KPPT, istniały przepisy lokal-
ne, przewidujące możliwość skorzystania 
ze zwolnienia od podatku od nieruchomo-
ści w ramach pomocy de minimis dla przed-
siębiorców realizujących nowe inwestycje 
lub tworzących nowe miejsca pracy. W dniu 
8 listopada 2016 r. Rada Gminy Kwidzyn 
podjęła uchwałę Nr XXXII/209/16 (Dz. Urz. 
Woj. Pom. z dnia 28 listopada 2016 r., poz. 
3996), którą uchyliła uchwałę Nr XX/127/15 
z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zwol-
nień od podatku od nieruchomości dla 
przedsiębiorców realizujących nowe inwe-
stycje lub tworzących nowe miejsca pracy 
na terenie KPPT (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 
16 grudnia 2015 r., poz. 4240). Jednakże, 
należy zaznaczyć, że udzielone na mocy 
uchylonej uchwały zwolnienia pozostają 
w mocy, a benefi cjenci dalej są zobowiąza-
ni do stosowania jej § 15. W miejsce przed-
miotowej uchwały radni w dniu 8 listopa-
da 2016 r. przyjęli uchwałę Nr XXXII/208/16 
w sprawie zwolnień od podatku od nieru-
chomości oraz podatku od środków trans-

portowych, stanowiących regionalną po-
moc inwestycyjną dla przedsiębiorców re-
alizujących nowe inwestycje na terenie 
KPPT (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 28 listopa-
da 2016 r., poz. 3995). Dalej w mocy pozo-
stają przepisy uchwały Nr XX/126/15 Rady 
Gminy Kwidzyn z dnia 7 grudnia 2015 r. 
w sprawie zwolnień od podatku od nieru-
chomości dla przedsiębiorców realizujących 
nowe inwestycje lub tworzących nowe miej-
sca pracy na terenie Gminy Kwidzyn (Dz. Urz. 
Woj. Pom. z dnia 16 grudnia 2015 r., poz. 
4239).

Biorąc pod uwagę powyższe, od począt-
ku roku 2017 mamy do czynienia z dwiema 
różnymi pomocami publicznymi:
•  pomocą regionalną – zwolnienie od po-

datku od nieruchomości dla przedsię-
biorców lokalizujących nowe inwesty-
cje w granicach KPPT;

•  pomocą de minimis – zwolnienie od po-
datku od nieruchomości dla przedsię-
biorców lokalizujących nowe inwesty-
cje lub tworzących nowe miejsca pra-
cy na pozostałym obszarze gminy.
Każda z pomocy podlega innym prze-

pisom krajowym i unijnym (przyznawane 
na odmiennych zasadach).

Uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 
obowiązują do dnia 31 grudnia 2020 r. W styczniu 2017 r. zostanie podjęta przez Radę 
Gminy Kwidzyn uchwała ustalająca limit kwotowy na rok podatkowy 2017 dla udzie-
lanych zwolnień w ramach pomocy de minimis.

Szczegółowych informacji w niniejszym zakresie można uzyskać w Referacie po-
datków i opłat lokalnych Urzędu Gminy Kwidzyn (pokój Nr 6; telefon: 
(55) 261-41-71; e-mail: podatki3@gminakwidzyn.pl). Łukasz Wereda

 
Przedsiębiorca w obecnym stanie prawnym może ubiegać się o zwolnienie od podatku od 
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do dnia 31 grudnia 2020 r. 

W styczniu 2017 r. zostanie podjęta przez Radę Gminy Kwidzyn uchwała ustalająca limit 
kwotowy na rok podatkowy 2017 dla udzielanych zwolnień w ramach pomocy de minimis. 

Szczegółowych informacji w niniejszym zakresie można uzyskać w Referacie podatków 
i opłat lokalnych Urzędu Gminy Kwidzyn (pokój Nr 6; telefon: (55) 261-41-71; e-mail: 
podatki3@gminakwidzyn.pl). 

 
Łukasz Wereda 

Zwolnienia od podatku od nieruchomości 
dla przedsiębiorców mających siedzibę 

na terenie Gminy Kwidzyn 

Pomoc de minimis (obszar gminy 
z wyłączeniem KPPT) 

Pomoc regionalna (obszar KPPT) 

Budowa nowego budynku 

zwolnienie na okres 3 lat 

Utworzenie nowych miejsc pracy 

zwolnienie na okres 2 lat 

Odnowienie elewacji 
zwolnienie na okres 1 roku 

Adaptacja wcześniej istniejącego 
budynku na potrzeby prowadzenia 

działalności gospodarczej 

zwolnienie na okres 2 lat 

Zakup nowych gruntów 
i wybudowanie nowych budynków 

lub ich części 

zwolnienie na okres 2, 4 lub 6 lat 
(w zależności od wielkości 

przedsiębiorcy lub zainwestowanych 
środków) 

Pomoc
INFORMACJA

Nagrody dla 
przedsiębiorców
W piątkowy wieczór 9 grudnia 
w siedzibie Kwidzyńskiego Parku 
Przemysłowo Technologicznego 
w Górkach starosta Jerzy Godzik 
wręczył nagrody nominowanym 
przedsiębiorcom z terenu powiatu 
kwidzyńskiego za osiągnięcia 
w dziedzinach Przedsiębiorczości 
oraz Rynku Pracy. 

To czwarta edycja przyznawania 
tych wyróżnień w powiecie. Na-

groda dotycząca przedsiębiorczości 
jest przyznawana w kategoriach: 
przedsiębiorca roku i przedsiębiorca 
innowacyjny, natomiast nagroda do-
tycząca rynku pracy, w kategorii pro-
mocja zatrudnienia. Uroczystość zo-
stała połączona z konferencją „Klu-
czowe kompetencje na rynku pracy 
– jak budować silne fi rmy z sektora 
MŚP na przykładzie dużych fi rm”.

Z terenu Gminy Kwidzyn statuet-
ki w kategorii Przedsiębiorczość otrzy-
mali Zakład Budowlano-instalacyj-
ny Józef Kowalski Gminna Spółdziel-
nia „Samopomoc Chłopska” Barbara 
Miłoszewska 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Wy-
twórczo-handlowe TAZFOL Zbigniew 
Nadzikowski, Tadeusz Głuszko Przed-
siębiorstwo PReFAX Produkcja Ma-
teriałów Budowlanych irena Ruczko 
oraz Firma handlowo-Usługowa „Cli-
matronix” Piotr Kalkowski.

Nagrodzonym przedsiębiorcom 
z  terenu Gminy Kwidzyn gratulacje 
złożyli Wójt Ewa Nowogrodzka oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn 
Henryk Ordon.

Anna Cyranek

(Zdjęcie: UG Kwidzyn)

Przedsiębiorca w obecnym stanie prawnym może ubiegać się o zwolnienie od po-
datku od nieruchomości w związku z:
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Kod usługi Usługa Cena nett o* Cena za/dla
G 1 Usługi wsparcia innowacji

G 1 WPB INK Wynajem powierzchni biurowej w Inkubatorze 
Przedsiębiorczości

I rok pobytu – 25,70 PLN, II rok 27,80 PLN, III rok 29,90 PLN dla 
podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą (podmiot 
działający nie dłużej niż 2 lata)
29,90 PLN za m2/ podmiot sektora MŚP zorientowany na rozwój 

G 1 WPB CEO Wynajem powierzchni biurowej w Centrum Energii 
Odnawialnej 

29,90 PLN za m2 / działalność okołobiznesowa

G 1 WPB STUP Wynajem zmiennych stanowisk pracy typu START-UP 10 PLN
50 PLN
35 PLN

1 h
1-7 dni / dzień
powyżej 7 dni / dzień
dla fi rm startujących

G 1 WPT INK Wynajem powierzchni wdrożeniowo-technologicznej 
w Inkubatorze Przedsiębiorczości

12,60 PLN (+opł. ekspl. ryczałt 
lub >

za m2 / Klienci Inkubatora / MŚP

G 1 WS C/E Wynajem sal konferencyjno-szkoleniowych Podmioty prowadzące działalność gospodarczą 
G 1 WS C1.02 130 miejsc, z wyposażeniem, możliwość podziału 2 x 60  800 PLN za dzień
G 1 WS C1.04  40 miejsc, z wyposażeniem, możliwość podziału 2 x 20  600 PLN za dzień
G 1 WS C1.05 130 miejsc, z wyposażeniem, możliwość podziału 2 x 60 1000 PLN za dzień
G 1 WS E1  16 miejsc, ekran 50 cali, do spotkań biznesowych  300 PLN za dzień
G 1 PEW C Wynajem powierzchni ekspozycyjnej i wystawienniczej Podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Antresola, 402 m2
500 PLN – 1 tydzień
1200 PLN do 3 tygodni
powyżej miesiąca do negocjacji 

Edukacyjna, 230 m2

Biznesowa, 140 m2

G 1 DC Wysokospecjalistyczne usługi IT DATA CENTER MŚP
G 1 DC 1 Serwer wirtualny VPS 50 PLN za miesiąc
G 1 DC 2 Kolokacja serwera w DC KPPT 48 PLN za miesiąc
G 1 DC 3 Wynajem przestrzeni dyskowej 25 PLN za każde 25 GB
G 1 DC 4 Połączenie VPN IPSec do KPPT 50 PLN za 1 tunel
G 1 DC 5 Usługa Komputera Wirtualnego tak jak cena serwera VPS + cena 

systemu op.
za miesiąc

G 1 DC 6 Usługa drukowania / skanowania w sieci KPPT mono 0,10 PLN
kolor 0,50 PLN

za arkusz A4
za arkusz A4 

G 1 DC 7 Usługa Wirtualnej Centrali Telefonicznej 60 PLN (+ instal.) abonament
G 1 DC 8 Prywatna Sieć WiFi 80 PLN za miesiąc
G 1 DC 9 Szybki dostęp do Internetu nieodpłatnie

od 50 PLN
20/5 Mbps w czynszu
 40/10 Mbps i >

G 1 WB Wirtualne biuro 199 PLN za miesiąc / dla osób 
rozpoczynających działalność, MŚP

G 2 Usługi doradcze w zakresie innowacji
Usługi akredytowane przez Ministra Rozwoju decyzją z dnia 23 czerwca 2016 r.

G 2 OZE SZK Szkolenia w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)**  350 PLN za dzień szkolenia/osobę/osoby 
fi zyczne, MŚP

G 2 OZE KO Doradztwo w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)  120 PLN 1 h konsultacji/osoby fi zyczne, MŚP
G 2 UE KO Usługi doradztwa w zakresie możliwości pozyskania 

środków unijnych
usługa nieodpłatna -

G 2 UE KO 1 Dla osób chcących rozpocząć własną działalność 
gospodarczą

dla osób fi zycznych i fi rm sektora MŚP

G 2 UE KO 2 Dla istniejących fi rm
G 2 DO MŚP Doradztwo prorozwojowe dla MŚP 90 PLN 1 h konsultacji
G 2 PR MŚP Usługi promocji dla MŚP usługa nieodpłatna Klienci KPPT, Klienci Wirtualnego 

Biura
G 2 WSP KO Organizowanie współpracy kooperacyjnej 90 PLN 1 h konsultacji / MŚP
G 2 B-N KO Pośrednictwo w organizowaniu współpracy biznes-nauka 90 PLN 1 h konsultacji / MŚP

* do cen nett o należy doliczyć podatek VAT ( 23%)

** Informacja o aktualnie dostępnych szkoleniach OZE jest dostępna na stronie internetowej www.kppt.pl
m. Wodejko

OfErTA USŁUg KWIDzyńSKIEgO PArKU PrzEmySŁOWO-TEChNOLOgICzNEgO 2016

OFERtA INNOWACJI
Usługi




