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 Protokół nr 7/VII 
 

 z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 26 kwietnia  2011 r. 

 
 Ad.1 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak o godz. 1530 
otworzył  sesję. 
 
 Ad.2 Po powitaniu radnych i gości oświadczył, iŜ zgodnie z listą 
obecności w posiedzeniu uczestniczy 20  radnych, co wobec ustawowego składu 
Rady wynoszącego 21 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji ( listy obecności radnych i gości  stanowią załączniki nr 1 i 2 do 
protokołu ). 
   
Protokołuje Izydora Janiuk.  
 
 Ad.3 Przystąpiono do punktu Przyjęcie porządku obrad. 
 
1.  Otwarcie sesji.  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Ustalenie i zatwierdzenie projektu porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 5 z działalności zarządu. 
6. Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie za     

2010 rok. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania z 
działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za rok 
2010, 

b) przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
na lata 2011-2014”, 

c) wyłączenia Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy  
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie i Gimnazjum dla 
Dorosłych z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kwidzynie 
wchodzącego w skład  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w 
Kwidzynie oraz utworzenia Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie, 

d) o zmianie uchwały nr IV/19/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 
stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
powiatu kwidzyńskiego na lata 2011-2024, 

e) o zmianie uchwały nr IV/20/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 
stycznia 2011 r. w sprawie budŜetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2011, 
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f) uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla powiatu 
kwidzyńskiego, 

g) zmiany uchwały Nr V/37/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia        
28 lutego 2011 r. w sprawie określenia „Zasad finansowania ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań powiatu, z budŜetu 
Powiatu, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji 
podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych”. 

 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
10. Wolne wnioski i oświadczenia. 
11. Zamknięcie obrad sesji. 
 
 Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła porządek obrad. 
 

Porządek obrad został przyjęty. 
 
 Ad. 4  Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady 
Powiatu.   

  
 Rada Powiatu w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła protokół z VI sesji. 
 

Protokół został przyjęty (załącznik nr  3 do protokołu  ). 
 
 Ad.5  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 5 z działalności 
zarządu. 
 
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie nr 5  z działalności zarządu. 
 

Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr  4  do protokołu). 
  
  
 Ad.6. Przystąpiono do punktu  Informacja o działalności Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kwidzynie za   2010 rok. 
 
  Jerzy Bartnicki – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie 
– przedstawił  informację o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 
Kwidzynie za   2010 rok -  informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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 Ad. 7 Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach: 
  
  

 a)  przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania   
      z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie  
     za rok 2010. 
 

 Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie -  szczegółowo omówiła projekt uchwały i prosi o jego podjęcie. 
 
W dyskusji głos zabrali radni:  Andrzej Rupieta i Anna Ronowska. 
 
Odpowiedzi udzieliła Renata Majda - kierownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie 
 
 Głos zabrała Katarzyna Opacka, przewodnicząca Komisji Polityki 
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej informując, iŜ 
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 
 
 Następnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak  odczytał 
treść uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 6 do protokołu). 
 

b)  przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów  
     Społecznych na lata 2011-2014”. 
 

 Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie -  szczegółowo omówiła projekt uchwały i prosi o jego podjęcie. 
 
W dyskusji głos zabrali radni:  Zbigniew Koban i Piotr Widz. 
 
Odpowiedzi udzielili: kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie, Renata Majda, starosta Jerzy Godzik  i członek zarządu 
Włodzimierz Dawidowski. 
 
 Głos zabrała Katarzyna Opacka, przewodnicząca Komisji Polityki 
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej informując, iŜ 
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 
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 Następnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak  odczytał 
treść uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Za przyjęciem głosowało - 16 osób, wstrzymały się – 2 osoby, przeciw 
głosowały – 2 osoby. 
   

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 7 do protokołu). 
 

c) wyłączenia Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy  
     z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie i Gimnazjum   
     dla Dorosłych z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kwidzynie  
     wchodzącego w skład  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w  
    Kwidzynie oraz utworzenia Zespołu Szkół Gimnazjalnych w  
    Kwidzynie. 
 

 Danuta Woronowicz – członek zarządu - omówiła projekt uchwały i 
prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrała Jolanta Szulc, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki informując, iŜ projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię komisji. 
 
 Następnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak  odczytał 
treść uchwały i przystąpiono do głosowania. 

 
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 8 do protokołu). 
 
d) o zmianie uchwały nr IV/19/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z   
    dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy  
    finansowej powiatu kwidzyńskiego na lata 2011-2024. 
 

 Marek Szulc – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
BudŜetu i Finansów – omówił projekt powyŜszej uchwały i prosi o jego 
przyjęcie. 
 
Poinformował równieŜ, Ŝe na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną 
opinię. 
 
 Następnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak  odczytał 
treść uchwały i przystąpiono do głosowania. 
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Za przyjęciem głosowało – 15 osób, wstrzymała się – 1 osoba, przeciw 
głosowały – 4 osoby. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 9 do protokołu). 
 
e) o zmianie uchwały nr IV/20/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia  
    31 stycznia 2011 r. w sprawie budŜetu powiatu kwidzyńskiego na rok  
   2011. 
 

 Marek Szulc – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
BudŜetu i Finansów – omówił projekt powyŜszej uchwały i prosi o jego 
przyjęcie. 
 
Poinformował równieŜ, Ŝe na posiedzeniu komisji, projekt uzyskał pozytywną 
opinię. 
 
W dyskusji głos zabrał radny Zbigniew Koban. 
 
Odpowiedzi udzielili:  przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, BudŜetu 
i Finansów Marek Szulc i członek zarządu Danuta Woronowicz. 
 
 Następnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak  odczytał 
treść uchwały i przystąpiono do głosowania. 

 
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, wstrzymało się – 0 osób, przeciw 
głosowało – 5 osób. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 10 do protokołu). 
 
f)uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz  
  Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla    

            powiatu kwidzyńskiego.  
  
 Jerzy Godzik – starosta – omówił projekt uchwały i prosi o jego 
przyjęcie. 

 
W dyskusji głos zabrali radni: Mirosław Górski, Zbigniew Koban i Katarzyna 
Opacka. 

 
Odpowiedzi udzielił  starosta Jerzy Godzik. 
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 Głos zabrała Anna Ronowska , przewodnicząca Komisji Porządku 
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli informując, iŜ projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię komisji. 
 
 Następnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak  odczytał 
treść uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
 Za przyjęciem głosowało – 16 osób, wstrzymały się – 2 osoby, przeciw 
głosowały – 2 osoby. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 11 do protokołu). 
  
g) zmiany uchwały Nr V/37/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia         
    28 lutego 2011 r. w sprawie określenia „Zasad finansowania ochrony  
    środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań powiatu, z budŜetu  
    Powiatu, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji  
    podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych”. 

 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – omówił projekt uchwały i prosi o jego 
przyjęcie. 
   
W dyskusji głos zabrał radny Zbigniew Koban. 
 
Odpowiedzi udzielił  wicestarosta Andrzej Fortuna. 
 
 Głos zabrał Zdzisław Biesiekierski, przewodniczący Komisji Ładu 
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informując, iŜ 
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 
 
 Następnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak  odczytał 
treść uchwały i przystąpiono do głosowania 
   
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 12 do protokołu). 
 
 Ad. 8 Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
  Jolanta Szulc – radna – dot. drogi powiatowej Rakowice-Krzykosy: jest 
tam zasypane ziemią bagno  i mieszkańcy mają problemy, Ŝeby przejechać 
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tamtędy porą zimową lub gdy pada deszcz. Chodzi o to, Ŝeby to bagno nie było 
zasypane ziemią ogrodową. 
 
 Zbigniew Koban – radny -  z dniem 1 kwietnia b.r. zlikwidowano w 
Sądzie w  Kwidzynie Wydział Pracy. Czy w tej sprawie  zwracano się do 
Zarządu Powiatu o opinię i czy taka opinia była w tej sprawie wydawana? 
 
 Andrzej Zwolak – wiceprzewodniczący Rady – dot. drogi 
wojewódzkiej Sztumska Wieś – Gurcz. W związku z budową mostu na Wiśle ta 
droga prawdopodobnie  okaŜe się drogą waŜną, poniewaŜ większość ruchu z 
powiatu sztumskiego i części malborskiego będzie tą drogą kierowała się w 
stronę mostu. Droga ta w tej chwili jest w fatalnym stanie. Prosi o wystąpienie 
do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie jej naprawy. 
 
  Ad.9 Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 
Odpowiedzi udzielili:  starosta  Jerzy Godzik, wicestarosta Andrzej Fortuna i 
dyrektor Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Jan Homa. 
 
  Ad.10 Przystąpiono do punktu Wolne wnioski i oświadczenia. 
 
 Andrzej Zwolak  – wiceprzewodniczący Rady -  przypomniał, Ŝe do 
końca kwietnia naleŜy złoŜyć oświadczenia majątkowe. 
 
- zebranie przewodniczących komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się  
9 maja 2011 o godz. 1530. 

- w imieniu przewodniczącego Rady Powiatu podziękował za Ŝyczenia 
świąteczne, które wpłynęły do Rady. 

  Ad.11  Wobec wyczerpania porządku sesji wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Andrzej Zwolak  o godz. 1800   zamknął obrady VII sesji. 
 
                                                                            Wiceprzewodniczący Rady 
                                                                                Andrzej Zwolak 
 
Protokołowała: 
Izydora Janiuk 


