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 Protokół nr 8/VIII 
 

 z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 30 maja  2011 r. 

 
 Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1530 otworzył  
sesję. 
 
 Ad.2 Po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą 
obecności w posiedzeniu uczestniczy 21  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 Przedstawienie porządku obrad. 
 
1. Otwarcie sesji.  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 6 z działalności zarządu. 
6. Informacja w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego 

uchwały Nr XXXV/210/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia              
31 sierpnia 2009 r. zmienionej uchwałą Nr XL/241/2010 w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek 
zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu kwidzyńskiego przez 
podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) powierzenie Gminie Kwidzyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu 
kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji  
XII Dni Powiatu Kwidzyńskiego oraz XI Dożynek Powiatowych, 

 
b) określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu 
powiatu kwidzyńskiego za I półrocze roku budżetowego, 

 
c) współpracy w zakresie realizacji projektu innowacyjnego „Pomorskie – 

dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych 
predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, 
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d) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania samodzielnie Rady 

Powiatu Kwidzyńskiego przed wojewódzkim sądem administracyjnym i 
Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. 

 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
10. Wnioski i oświadczenia. 
11. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Porządek obrad stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 
  
 Ad. 4  Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady 
Powiatu.   

  
 Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła protokół z VII sesji. 
 

Protokół został przyjęty (załącznik nr  4 do protokołu ). 
 
 Ad.5  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 6 z działalności 
zarządu. 
 
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie nr 6  z działalności zarządu. 
 

Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr  5  do protokołu). 
  
  Ad.6. Przystąpiono do punktu Informacja w sprawie wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXXV/210/2009 Rady 
Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmienionej uchwałą               
Nr XL/241/2010 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla 
szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu 
kwidzyńskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu 
terytorialnego. 
 
 Radca prawny Janusz Styk omówił powyższą informację – załącznik nr 6 
do protokołu 
 
W dyskusji głos zabrał radny Andrzej Rupieta. 
 
Odpowiedzi udzieliła członek zarządu Danuta Woronowicz. 
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    Ad.7 Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach: 
 
 

 a) powierzenie Gminie Kwidzyn prowadzenia zadania publicznego z  
     zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji  
     XII Dni Powiatu Kwidzyńskiego oraz XI Dożynek Powiatowych. 

  
 Jolanta Szulc - przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki  omówiła projekt powyższej uchwały i prosi o jego 
przyjęcie. 
 
Poinformowała również, że na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną 
opinię. 
  
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 

 
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  7 do protokołu). 
 
 

b) określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej  
    prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu wykonania  
   budżetu powiatu kwidzyńskiego za I półrocze roku budżetowego. 
 

 Marek Szulc – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
Budżetu i Finansów – omówił projekt powyższej uchwały i prosi o jego 
przyjęcie. 
 
Poinformował również, że na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną 
opinię. 

 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 

 
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  8 do protokołu). 
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c )współpracy w zakresie realizacji projektu innowacyjnego ”Pomorskie-  
  dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych     
 predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i   informatyki”. 
 

 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, iż projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię komisji. 
 
W dyskusji głos zabrał radny Andrzej Rupieta. 
 
Odpowiedzi udzieliła członek zarządu Danuta Woronowicz. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 

 
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  9 do protokołu). 
 
d) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania samodzielnie Rady  
   Powiatu Kwidzyńskiego przed wojewódzkim sądem administracyjnym 
   i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. 

 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu - omówiła projekt uchwały i 
prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrał Andrzej Hajdukiewicz , przewodniczący Komisji Statutowej 
informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 
 
 Następnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel 
odczytał treść uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Za przyjęciem głosowało – 17 osób, wstrzymały się – 4 osoby, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 10 do protokołu).  
 
 Ad. 8 Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
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W dyskusji głos zabrali: 
 
 Andrzej Rupieta – radny –dot. pisma przewodniczącego Rady Gminy 
Gardeja i Wójta Gminy Gardeja w sprawie włączenia wsi Bądki do  Miasta 
Kwidzyna. Z pisma, które wystosował pan Wójt i pan Przewodniczący wynika, 
iż w skład Miasta Kwidzyna również może zostać włączona wieś Krzykosy. 
Wiem, że w ubiegłym roku i poprzednich latach mieszkańcy wsi Bądki 
wypowiadali się w tej kwestii. Obecni na spotkaniach byli w większości za 
przyłączeniem. Z pisma wynika, że przyłączenie wsi Bądki i Krzykosy może 
spowodować bankructwo całej Gminy Gardeja. Wartość rynkowa obszaru wsi 
Bądki wynosi ponad 200 mln. zł. Mimo tego, że stanowisko Klubu PiS w tej 
kwestii będzie przygotowane, zwraca się do przewodniczącego Rady Powiatu o 
spotkanie, czy to na komisjach, czy też poza komisjami, dla uzgodnienia 
wspólnego stanowiska w tej sprawie. Kieruje również prośbę do zarządu 
Powiatu, do Pana Starosty o to, aby również zapoznał radnych powiatu ze 
stanowiskiem w tej sprawie, mimo tego, że stroną w tym sporze jest miasto 
Kwidzyn i gmina Gardeja. Na jakim etapie administracyjnym jest decyzja w 
sprawie przyłączenia tych dwóch wsi? Wyraził nadzieję, że Rada Powiatu 
Kwidzyńskiego po zebraniu wszystkich informacji będzie miała spójne 
stanowisko w tej sprawie, a jeżeli będzie odmienne, to Klub PiS takie 
stanowisko przedstawi. 
 
 Antoni Barganowski – radny – prosi, aby Prezes Spółki „ZDROWIE” 
Leszek Czarnobaj przedstawił Radzie informację o sytuacji finansowej szpitala i 
główne problemy, które w ciągu tego półrocza kierowania placówką występują 
oraz jakie są jego zamierzenia na przyszłość. 
 
 Jolanta Szulc – radna -   dot. artykułu w Kurierze Kwidzyńskim 18 maja  
2011 r. i ustawek „kiboli” za zgodą Policji. Prosi o wyjaśnienie sytuacji z         
14 maja b.r., gdy pod Komendą Powiatową Policji rozegrała się bitwa między 
„kibolami” klubów. Kibice z Grudziądza przyjechali wesprzeć kibiców z 
Kwidzyna. Doszło do bijatyki, rozbijania samochodów, do burdy ulicznej, a 
Policja twierdzi, że nic się takiego nie stało i o niczym nie wie. Rzecznik 
Powiatowej Policji, pani sierżant Bożena Schab twierdzi, że „ w związku ze 
sprawą dotyczącą zajścia w sobotni wieczór na ul. Kościuszki, kwidzyńska 
Policja nie odnotowała żadnego zgłoszenia o bójce, pobiciu lub innym 
przestępstwie popełnionym przez kibiców różnych drużyn. W czasie 
wykonywania czynności służbowych funkcjonariusze kwidzyńskiej komendy 
zauważyli, że na terenie miasta przebywają osoby, które poruszają się 
samochodami na obcych numerach rejestracyjnych i prawdopodobnie są 
pseudokibicami. W związku z powyższym policjanci podjęli skuteczne działania 
prewencyjne, między innymi wzmożone patrole, legitymowania i kontrole 
pojazdów. Nie odnotowano żadnych zdarzeń z udziałem tych osób”. Jak pani 
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sierżant może tak mówić, jeżeli wcześniej świadkowie wydarzenia, którzy byli 
poszkodowani, złożyli donos do Policji, a rzecznik prasowy twierdzi, że o 
niczym nie wie. Sprawa „kiboli” zaczyna być sprawą bardzo kłopotliwą. W 
związku z takimi sytuacjami mieszkańcy Kwidzyna nie doznali jeszcze jakiegoś 
uszczerbku na zdrowiu. Wszystko jest dobrze, dopóki nie ma jakiegoś wypadku. 
Policja nie może twierdzić, że nic takiego się nie stało. Zwraca się do 
przewodniczącej Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, 
aby poprosić panią rzecznik czy przedstawiciela Powiatowej Komendy Policji, 
aby sprawę wyżej wymienionego zajścia wyjaśnić. 
 
Zgłaszała również interpelację  w sprawie napisów na murach. Te napisy w 
dalszym ciągu się pojawiają. Część została zamalowana przez mieszkańców 
domów, część przez władze miasta, ale w dalszym ciągu mimo wszystko te 
urągające kulturze osobistej napisy się pojawiają. Jest to problem, który w tej 
chwili dotyczy bezpośrednio mieszkańców naszego miasta i coś z tym 
problemem trzeba zrobić. 
 
 Piotr Widz – radny – dot. oznakowania drogi łączącej ul. Mostową  z 
drogą 521 Prabuty – Kwidzyn. Jest to nowa droga i zaraz po wjeździe do 
Dankowa na teren zabudowany trzeba skręcić w prawo. Prawy skraj tego 
zakrętu około 1000 i jest nieco uniesiony, stąd przy wąskiej drodze pokonanie 
tego zakrętu przy prędkości 50 km/godz. na tamtym obszarze może być trudne. 
Czy można byłoby rozważyć ustawienie znaku ograniczającego prędkość albo 
do 40 km/godz. bądź jakiegokolwiek innego znaku ostrzegającego przed 
niebezpiecznym zakrętem? Są tam tylko dwa pionowe oznakowania – 
informujące o przejściu dla pieszych przed samym zakrętem i znak wjazdu na 
teren zabudowany. Jest jeszcze oznakowane przed samym przejściem dla 
pieszych, to są poziome czerwone pasy na asfalcie. Ustawienie znaku znacząco 
polepszy stan bezpieczeństwa i prowadzących pojazdy i mieszkańców. 
 
Dot. listu sygnowanego przez Wójta gminy Gardeja i Przewodniczącego  Rady 
Gminy – niewątpliwie Klub PO pochyli się nad tym problemem, ale tu trzeba 
być ostrożnym. Zarówno Gardeja, jak i Kwidzyn są integralnymi częściami 
Powiatu Kwidzyńskiego. Jako radni mają zobowiązania zarówno wobec 
mieszkańców Gardei, jak i mieszkańców Kwidzyna. Każdy ma jakieś 
rozwiązanie, jakąś receptę na ten problem, bo jest to spór pomiędzy dwoma 
stronami. Jako radni muszą mieć na pieczy cały obszar powiatu. Natomiast 
zajmowanie stanowiska zazwyczaj poza mediacjami i negocjacjami, to jest 
jednak przyjmowanie stanowiska jednej strony. Nad tym też trzeba się 
zastanowić i trzeba to rzeczywiście przedyskutować. 
 
 Bożena Rybus – radna -  dot. drogi, która biegnie od Zebrdowa do 
Cygan. Brak jej oznakowania poziomego pasów w dwóch miejscach. W 
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okolicach szkoły i w okolicach kościoła. Jeżeli byłaby taka możliwość, to prosi 
o jej oznakowanie. 
  
  Ad.9 Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 
Odpowiedzi udzielili:   członek zarządu Włodzimierz Dawidowski i dyrektor  
Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Jan  Homa. 
 
  Ad.10 Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
 
 Bożena Rybus – radna – dot. pisma samorządu Gardei  wniosku, który 
złożył samorząd Kwidzyna odnośnie przejęcia części sołectwa Bądek i części 
sołectwa Krzykosy. Absolutnie nie zgadza się ze stanowiskiem, że te ziemie 
powinny trafić do miasta Kwidzyna. Ta część gminy jest najbogatszą jej częścią. 
Apeluje  i prosi samorząd Kwidzyna o to, aby odstąpił od tego typu działań. 
 
 Mirosław Górski – radny -  w imieniu radnych Prawa i Sprawiedliwości 
złożył wniosek o skierowanie do Komisji Etyki sprawy radnej Jolanty Szulc – 
wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 Jerzy Grabowski – radny -  dot. sprawy Bądek -  zwraca uwagę, że jest 
kilka aspektów, które w  pewien sposób przekonują, że powinien zająć 
stanowisko broniące jego gminy Gardeja. Rada Ministrów w swoim 
rozporządzeniu nie przewiduje prawa do zajęcia stanowiska przez Radę. 
Natomiast zwraca uwagę na tymczasowość podejmowanych działań, co 
powoduje, że wielokrotnie samorząd Gardei jest postrzegany jako ten, który jest 
hamulcowym dla rozwoju Bądek. Ta tymczasowość polega na tym, że nigdy nie 
wiadomo, czy będzie przesunięcie granic, czy nie. To się wiąże z koniecznością 
ewentualnych rekompensat poniesionych nakładów. Rozporządzenie 
rekompensat nie przewiduje. Chyba, że samorządy między sobą się porozumieją 
i odbędzie się to na zasadzie udzielonej przez samorząd pomocy  finansowej dla 
samorządu. Nie ma żadnych prawnych aspektów udzielania jakiejkolwiek 
rekompensaty, także i tej, która by się wiązała z przyszłymi, a  utraconymi przez 
Gardeję wpływami. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili zbyt długa 
perspektywa finansowa, bo sięgająca ponad 2020 roku powoduje, że ten 
samorząd rzeczywiście ma ograniczone możliwości funkcjonowania. To, co 
wcześniej sobie zaplanował, w tej chwili staje pod wielkim znakiem zapytania. 
Oczywiście nie mówimy o bankructwie, bo obecny stan prawny nie przewiduje 
bankructwa gminy, ale znaczne ograniczenie jej funkcjonowania oczywiście tak. 
Zwraca uwagę na niepełną informację dla mieszkańców Bądek, jeśli chodzi o 
korzyści i straty wynikające z faktu ewentualnego przesunięcia granic. Tak 
naprawdę wiąże się to z  likwidacją miejscowości Bądki i włączeniem jej do 
struktur miasta. Ubiegłoroczne konsultacje wynikały ze  spotkania, jakie się 
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odbyło - na 11 uczestniczących w zebraniu, co stanowiło spośród  150 kilku 
mieszkańców, mały odsetek, 11 osób było za. Reprezentatywność tego 
społeczeństwa była naprawdę mała. Również reprezentatywność mieszkańców 
biorących udział w konsultacjach z Kwidzyna również bardzo niska, co może  
jednoznacznie oznaczać, jak niewielkie jest tak naprawdę zainteresowanie 
mieszkańców, przecenia się wolę mieszkańców jako  główny argument za 
decyzją o przesunięciu granic. Wniosek po raz kolejny narusza granice sołectwa 
Krzykosy. Mimo że nie był on przedmiotem konsultacji. Więc po raz kolejny 
jest to robione celowo albo niechlujnie. Jeśli niechlujnie to znaczy, że  wniosek 
nie jest dobrze przygotowany. Zwraca uwagę, że rozwój miasta Kwidzyna nigdy 
nie zależał i nigdy nie  będzie zależeć tylko i wyłącznie od tego, czy  Bądki będą 
w Kwidzynie czy nie. Uważa za  przecenianie  roli Bądek w rozwoju Kwidzyna. 
Aczkolwiek jest to rzeczywiście poważny teren, bo w  stosunku do ubiegłego 
roku, gdzie zmieniono zakres wniosku, to  i tak jest około  jeszcze ¼ obecnej 
wielkości miasta, czyli bardzo dużo. Zwraca uwagę na ważny aspekt, 
rozporządzenie nie przewiduje trybu odwoływania się dla samorządu. To 
również powoduje niesprawiedliwe potraktowanie całej sprawy. Ponieważ tak 
naprawdę zależy to tylko i wyłącznie od decyzji Rady Ministrów. I to jest ten 
najgorszy chyba element całego rozstrzygnięcia ponieważ rzeczywiście, jeżeli 
określone argumenty w danym ujęciu nie będą dobrze wyeksponowane albo 
dobrze dostrzeżone, to niestety dojdzie do nieprzewidzianych i niepotrzebnych 
perturbacji. 
 
 Tomasz Frejnagiel – wiceprzewodniczący Rady – odczytał odpowiedź 
pani minister Czesławy Ostrowskiej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie środków Funduszu Pracy zabezpieczonych w planie finansowym 
Funduszu Pracy na 2011 rok – pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 Jolanta Szulc – radna – jeżeli Klub Prawa i Sprawiedliwości uważa, że 
powinna  poddać się Komisji Etyki, to tak zrobi. Natomiast wypowiadając 
powyższe słowa nie  uważa żeby naruszyła czyjeś dobra publiczne i osobiste. 
Jest odpowiedzialną osobą i świadomą tego, co mówi.  Dlatego nie będzie 
komentować pewnych spraw. Jeżeli Komisja Etyki  się zbierze i spotka się z nią, 
to wyjaśni dokładnie, dlaczego tak powiedziała. Jeżeli Komisja stwierdzi, że 
powinna przeprosić - dot. to  pana Kobana, nie całego Klubu PiS, to tak zrobi. 
 
 Piotr Widz – radny – podziękował Katolickiemu Ośrodkowi  
Adopcyjno-Opiekuńczemu za zorganizowanie i zaproszenie  radnych na festyn  
rodzinny w Brachlewie  z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. 
 
 Antoni Barganowski – radny -  dot. ewentualnego przyłączenia Bądek 
do Kwidzyna -  w imieniu Klubu SLD  oświadczył, że Klub pracuje nad swoim 
stanowiskiem. Nie należy z tego robić żadnej sprawy politycznej, ale  trzeba się 
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wspólnie spotkać i jeżeli jest jeszcze jakaś możliwość kompromisu, to  
należałoby to uczynić. 
 
Dot. oświadczenia  i wniosku PiS do Komisji Etyki -  swego czasu ukazał się w 
Pulsie Kwidzyna wywiad z radnym Z. Kobanem, gdzie między  innymi 
rozmówca mówiąc o obowiązującej dzisiaj i  przyjętej w ubiegłym roku  
Strategii Rozwoju Oświaty w naszym powiecie zarzucił mu delikatnie mówiąc 
naiwność. Nie przyszło mu na myśl, żeby nadawać dalszy ciąg  tej sprawie i 
zwracać się do Komisji Etyki. 
 
 Jerzy Śnieg  – przewodniczący Rady  - zebranie przewodniczących 
komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się  6 czerwca 2011 o godz. 
1530. 
 
Zaproszenie dla radnych na uroczystość obchodów Jubileuszu 50-lecia Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Kwidzynie w dniu 11 czerwca 2011 r. 
  

  Ad.11  Wobec wyczerpania porządku sesji przewodniczący Rady Powiatu 
Jerzy Śnieg o godz. 1710   zamknął obrady VIII sesji. 
 
                                                                         
                                                                         Przewodniczący Rady 
                                                                             Jerzy Śnieg      
 
Protokołowała: 
Izydora Janiuk 


