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Protokół nr 24/XXIV 

 
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

odbytej 17 grudnia 2012 r. 
 
 Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1530 otworzył  
obrady wypowiadając słowa: „ Otwieram obrady Sesji Rady Powiatu 
Kwidzyńskiego”. 
 
 Ad.2. Po powitaniu radnych i gości oświadczył, iŜ zgodnie z listą 
obecności w posiedzeniu uczestniczy  19  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). 
 
Nieobecni na sesji są radni Jolanta Szulc, Katarzyna Opacka. 
  
Protokołuje: Justyna Tarka.  
 
 Ad. 3. Przystąpiono do punktu Przedstawienie porządku obrad. 

 
1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie  porządku obrad. 
4. Wręczenie medali „Za  Zasługi dla Obronności Kraju”. 
5. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu. 
6. Sprawozdanie nr 22 z działalności zarządu. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach : 

a) o zmianie uchwały Nr IX/63/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 27 czerwca 2011 r.  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 niŜ ministrowie i jednostki 
samorządu terytorialnego, 

b) o zmianie uchwały nr XIII/86/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie budŜetu powiatu 
kwidzyńskiego na rok 2012, 

c) przyj ęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu 
kwidzyńskiego, 

d) budŜetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2013, 
e) planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2013, 
f) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok 

2013, 
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g) zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2013, 
h) zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2013, 
i) nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Gardeja do powiatowego zasobu nieruchomości, 
j)  nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność 

Miasta i Gminy  Prabuty do powiatowego zasobu nieruchomości, 
k) nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa 

nieruchomości gruntowej.   
 

 
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 Wręczenie medali „Za  Zasługi dla 
Obronności Kraju”. 
 
 Ppłk Grzegorz Stańczyk – w imieniu Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Malborku zostaną uhonorowani  Gwiazdę Iraku, która jest odznaczeniem dla 
tych, którzy odbyli słuŜbę w kontyngentach pokojowych na terenie Państwa 
Iraku, Afganistanu, Czadu, Morza Śródziemnego. Gwiazda jest uhonorowaniem 
wzorowej słuŜby w  kontyngentach w innych krajach.  Zostaną równieŜ 
uhonorowani rodzice ci, którzy oddali na czas zasadniczej słuŜby zawodowej 
swoje pociechy do sił zbrojnych. Odczytano postanowienie Prezesa 
Rzeczypospolitej Polskiej Nr 263/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. o nadaniu 
Gwiazdy Iraku Panu Krzysztofowi Palaton. Następnie odczytano decyzje 
Ministra Obrony Narodowej Nr 2225 z dnia 18 października 2012 r.  
o ustanowieniu medalu za zasługi obronności kraju dla Stanisława 
Marchlewskiego, Józefa Bakierskiego, Feliksy Bakierskiej, Romanowi 
Sandeckiemu i GraŜynie Sandeckiej.  
 
 Półkownik Krawczyk – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  
w Gdańsku – podziękował z umoŜliwienie społeczności wojskowej wręczenia 
odznaczeń o charakterze pamiątkowym. ZłoŜył wszystkim najserdeczniejsze 
Ŝyczenia świąteczne i noworoczne.  
 
 Jerzy Godzik – starosta – w imieniu Starostwa Powiatowego 
pogratulował osobom nagrodzonym odznaczeń.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg ogłosił przerwę. 
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Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do następnego  punktu. 

 
 

Ad.5. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady 
Powiatu.   

  
 Rada Powiatu w obecności 19 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła protokół z XXIII sesji. 
 

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 
 Ad.6.  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 22  
z działalności zarządu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
  
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie nr 22 z działalności zarządu. 
 

Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr  5  do protokołu). 
  

 
     Ad.7.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach : 
  

 
a) o zmianie uchwały Nr IX/63/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

z dnia 27 czerwca 2011 r.  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 niŜ ministrowie i jednostki samorządu 
terytorialnego, 

 

 Danuta Woronowicz – członek zarządu – omówiła projekt powyŜszej 
uchwały  i prosi o jego przyjęcie. 
 
Głos zabrał Piotr Widz wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki, informując, iŜ projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię komisji. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
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  Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 6 do protokołu). 
 
 

b) o zmianie uchwały nr XIII/86/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie budŜetu powiatu 
kwidzyńskiego na rok 2012, 

 
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 trakcie obrad sesji doszła radna Katarzyna Opacka. Obecnie na posiedzeniu 
uczestniczy 20 radnych.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał treść uchwały. 
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania. 
 

Za przyjęciem głosowało – 15 osób, przeciw głosowało - 5 osób, głosów 
wstrzymujących nie było. 

 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  7 do protokołu). 
 

c) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu 
kwidzyńskiego, 

 
Jerzy Godzik – starosta -  omówił projekt  wieloletniej prognozy finansowej 
powiatu kwidzyńskiego. 
  
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel  odczytał 
uchwałę Nr 214/p117/F/I/12 składu orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej 
prognozie finansowej Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2013-2024-  załącznik nr 
8 do protokołu. 
 
 Następnie przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odczytali opinie w sprawie głosowania nad projektem wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego. 
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1. Zdzisław Biesiekierski – przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – za przyjęciem głosowały – 4 
osoby, wstrzymało się – 0 osób, głosów przeciwnych - 0  -  załącznik nr 9 do 
protokołu. 

2. Kazimierz Kończalski – przewodniczący Komisji ds. Wsi i Infrastruktury 
Wiejskiej – za przyjęciem głosowały – 4 osoby, wstrzymało się – 0 osób, 
głosów przeciwnych – 0  – załącznik nr  10 do protokołu. 

3. Piotr Widz – wiceprzewodnicząca  Komisji Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki- za przyjęciem głosowało – 6 osób, wstrzymały się – 4 
osoby,  przeciw głosowała – 1 osoba – załącznik nr  11 do protokołu. 

4. Anna Ronowska – przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego i 
Bezpieczeństwa Obywateli -  za przyjęciem głosowały – 4 osoby, wstrzymało 
się – 0, głosów przeciwnych – 0  – załącznik nr 12 do protokołu. 

5. Jerzy Grabowski – przewodniczący Komisji ds. Zdrowia – za przyjęciem 
głosowały – 3 osoby, wstrzymało się – 0 osób, głosów przeciwnych                
- 0  - załącznik nr 13  do protokołu. 

6. Katarzyna Opacka – przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej, Opieki 
Społecznej i Aktywizacji Zawodowej -  za przyjęciem głosowały – 4 osoby, 
wstrzymały się – 3 osoby, przeciw głosowała -1 osoba– załącznik nr  14 do 
protokołu. 

7. Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – za przyjęciem 
głosowały – 3 osoby, wstrzymało się – 0 osób, głosów przeciwnych - 0 - 
załącznik nr  15 do protokołu. 

8. Marek Szulc – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, BudŜetu i 
Finansów – za przyjęciem głosowało – 10 osób, wstrzymało się – 0 osób, 
głosów przeciwnych - 0 -  załącznik nr 16 do protokołu. 
 

 PoniewaŜ nie było głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu 
Jerzy Śnieg odczytał  treść projektu uchwały i przystąpiono do głosowania. 

 
Za przyjęciem  głosowało – 15 osób, przeciw głosowały – 4 osoby, wstrzymała 
się – 1 osoba. 

 

           Uchwała została podjęta (  załącznik nr   17 do protokołu  ). 

 

d) budŜetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2013, 
 
 
Jerzy Godzik – starosta -  omówił projekt budŜetu powiatu  kwidzyńskiego na 
rok 2013. 
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel  odczytał 
uchwałę Nr 215/p117/I/P/12 składu orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały budŜetowej 
Powiatu Kwidzyńskiego na 2013 rok -  załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
 Następnie przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odczytali opinie w sprawie głosowania nad projektem budŜetu powiatu 
kwidzyńskiego na rok 2013. 
 

1. Zdzisław Biesiekierski – przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – za przyjęciem głosowały – 4 
osoby, wstrzymało się – 0 osób, głosów przeciwnych - 0  -  załącznik nr 
19 do protokołu. 

2. Kazimierz Kończalski – przewodniczący Komisji ds. Wsi i Infrastruktury 
Wiejskiej – za przyjęciem głosowały – 4 osoby, wstrzymało się – 0 osób, 
głosów przeciwnych – 0  – załącznik nr  20 do protokołu. 

3. Piotr Widz – wiceprzewodnicząca  Komisji Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki- za przyjęciem głosowało – 6 osób, wstrzymały się – 
3 osoby,  przeciw głosowały – 2 osoby – załącznik nr  21 do protokołu. 

4. Anna Ronowska – przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego i 
Bezpieczeństwa Obywateli -  za przyjęciem głosowały – 4 osoby, 
wstrzymało się – 0, głosów przeciwnych – 0  – załącznik nr 22 do 
protokołu. 

5. Jerzy Grabowski – przewodniczący Komisji ds. Zdrowia – za przyjęciem 
głosowały – 3 osoby, wstrzymało się – 0 osób, głosów przeciwnych                
- 0  - załącznik nr 23  do protokołu. 

6. Katarzyna Opacka – przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej, 
Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej -  za przyjęciem głosowały – 
4 osoby, wstrzymały się – 2 osoby, przeciw głosowały -2 osoby– 
załącznik nr  24 do protokołu. 

7. Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – za 
przyjęciem głosowały – 3 osoby, wstrzymało się – 0 osób, głosów 
przeciwnych - 0 - załącznik nr  25 do protokołu. 

8. Marek Szulc – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, BudŜetu i 
Finansów – za przyjęciem głosowało – 10 osób, wstrzymało się – 0 osób, 
głosów przeciwnych - 0 -  załącznik nr 26 do protokołu. 

 
Antoni Barganowski przedstawił stanowisko Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego  dotyczące uchwały Rady 
Powiatu z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia budŜetu powiatu 
kwidzyńskiego na 2013 rok  -  załącznik nr 27 do protokołu. 
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Piotr Widz przedstawił stanowisko Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej 
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu kwidzyńskiego 
na rok 2013-   załącznik nr 28 do protokołu. 

 

W dyskusji głos zabrali: radni Mirosław Górski, Zbigniew Koban, Piotr 
Widz oraz starosta Jerzy Godzik 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał treść 
uchwały. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania. 
 

Za przyjęciem  głosowało – 15 osób, przeciw głosowały – 4 osoby, wstrzymała 
się – 1 osoba. 

 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  29 do protokołu). 
 
 

e) planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2013, 
 

Andrzej Hajdukiewicz - przewodniczący Komisji Statutowej – omówił 
projekt  powyŜszej uchwały informując, iŜ plany pracy komisji były omawiane i 
akceptowane przez  członków poszczególnych komisji. 
 
Poinformował równieŜ, Ŝe na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną 
opinię. 
 
W dyskusji  głos zabrał  radny Zbigniew Koban. 
 
Odpowiedzi udzielił starosta Jerzy Godzik, przewodniczący rady Jerzy Śnieg. 
 

Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
 Za przyjęciem  głosowało – 16 osób, wstrzymały się – 4 osoby, głosów 
przeciwnych nie było. 

  

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  30 do protokołu). 
 

f) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady powiatu na 
rok 2013, 
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Andrzej Hajdukiewicz - przewodniczący Komisji Statutowej – omówił 

projekt  powyŜszej uchwały informując, iŜ plany pracy komisji były omawiane i 
akceptowane przez  członków poszczególnych komisji. 

 
Poinformował równieŜ, Ŝe na posiedzeniu komisji projekt uzyskał 

pozytywną opinię. 
 

Nie było głosów w dyskusji, więc przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg 
odczytał treść uchwały  i przystąpił do głosowania. 
 
 Rada Powiatu w obecności  20  radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  31 do protokołu). 
 

g) zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2013, 
 

Andrzej Hajdukiewicz - przewodniczący Komisji Statutowej – omówił 
projekt  powyŜszej uchwały informując, iŜ plany pracy komisji były omawiane i 
akceptowane przez  członków poszczególnych komisji. 

 
Poinformował równieŜ, Ŝe na posiedzeniu komisji projekt uzyskał 

pozytywną opinię. 
 

Nie było głosów w dyskusji, więc przewodniczący Rady Powiatu Jerzy 
Śnieg odczytał treść uchwały  i przystąpił do głosowania. 

 
Za przyjęciem  głosowało – 16 osób, wstrzymały się – 4 osoby, głosów 

przeciwnych nie było. 

 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  32 do protokołu). 
 
 

h) zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2013, 
 

Andrzej Hajdukiewicz - przewodniczący Komisji Statutowej – omówił 
projekt  powyŜszej uchwały informując, iŜ plany pracy komisji były omawiane  
i akceptowane przez  członków poszczególnych komisji. 

 
Poinformował równieŜ, Ŝe na posiedzeniu komisji projekt uzyskał 

pozytywną opinię. 
 
W dyskusji  głos zabrał  radny Zbigniew Koban. 
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Odpowiedzi udzielił radny Marek Szulc. 

 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 

uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
 Za przyjęciem  głosowało – 15 osób, przeciw głosowała – 1 osoba, 
wstrzymały się – 4 osoby. 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  33 do protokołu). 
 
 

i) nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Gardeja do powiatowego zasobu nieruchomości, 

 
Andrzej Fortuna - wicestarosta – omówił projekt powyŜszej uchwały   

i prosi o jego przyjęcie. 
 
  Głos zabrał Marek Szulc, przewodniczący Komisji Planu 
Gospodarczego, BudŜetu i Finansów informując, iŜ projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię komisji. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
Podczas głosowania nad projektem uchwały na sali  obrad obecnych było 19 
radnych. 
 

Rada Powiatu w obecności  19  radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  34 do protokołu). 
 

j) nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta i Gminy  Prabuty do powiatowego zasobu 
nieruchomości, 
 

Andrzej Fortuna - wicestarosta – omówił projekt powyŜszej uchwały   
i prosi o jego przyjęcie. 
 
  Głos zabrał Marek Szulc, przewodniczący Komisji Planu 
Gospodarczego, BudŜetu i Finansów informując, iŜ projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię komisji. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
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Podczas głosowania nad projektem uchwały na sali  obrad obecnych było 20 
radnych. 
 

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

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  35 do protokołu). 
 

k) nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa 
nieruchomości gruntowej.   

 
 
Andrzej Fortuna - wicestarosta – omówił projekt powyŜszej uchwały   

i prosi o jego przyjęcie. 
 
  Głos zabrał Marek Szulc, przewodniczący Komisji Planu 
Gospodarczego, BudŜetu i Finansów informując, iŜ projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię komisji. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
Rada Powiatu w obecności  20  radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  36 do protokołu). 
 
 
Ad. 8. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 

 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Krystyna Łapacz – radna – czy są znane kroki, które byłyby poczynione do 
władz nadrzędnych, Marszałka Województwa Pomorskiego, czy Starostwo nie 
powinno wystąpić w tej kwestii? Ja słyszymy np. w Bielsko Białej zwalnia się 
1500 pracowników, zainteresował się tą sprawą wicepremier, który podejmuje 
tam mediacje. U nas do tej pory ja bil zwolnił przeszło 600 osób,  
w styczniu 350 osób ma być zwolnionych. Jeśli chodzi o skalę w porównaniu do 
mieszkańców u nas jest większa niŜ w Bielsko Białej. Czy takie działania były 
wykonywane a jeŜeli nie to taką interwencje trzeba wykonać. 
 
 Mirosław Górski – radny – było sporo informacji na temat zamiaru 
sprzedaŜy nieruchomości, majątku powiatu. W jakiej formie staramy się 
sprzedać, jakie są starania, ile było ogłoszeń w roku 2012, czy te ogłoszenia są 
tylko w prasie ogólnopolskiej i lokalnej?  
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 Kazimierz Kończalski – radny – interpelacja dotyczy zimowego 
utrzymania dróg powiatowych przebiegających przez obszary leśne. Specyfiką 
obszarów leśnych jest zmienność temperatur, powodem tego są bardzo śliskie 
drogi, które są niebezpieczne. W dniach 6 – 8 grudnia br. miało to miejsce  
w naszym powiecie i było to widoczne. Kierowcy mieli problemy  
z podjechaniem przez górne odcinki dróg szczególnie tiry, które blokowały 
drogę dlatego zwracam się do sztabu kryzysowego o priorytetowe 
potraktowanie tej sprawy, niezaleŜnie od małych środków finansowych. 
Posypanie właściwą mieszanką według norm soli i piasku złagodzi utrudnienia a 
jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo kierowców.  
 
 
  Ad.9. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 
Odpowiedzi udzielili:    
 
 Jerzy Godzik – starosta – dotyczy interpelacji radnej Krystyny Łapacz. 
Sytuacja w Firmie Jabil w której wysokie zwolnienia były przewidywane jest na 
tyle niestabilna, Ŝe trudno jest otrzymać informacje na piśmie co do ilości 
planowanych zwolnień. Z Burmistrzem, Posłem i Senatorem byliśmy we 
wrześniu  w Ministerstwie Pracy, gdzie występowaliśmy o dodatkowe środki, 
które w rezultacie zostały przyznane. Planujemy w miesiącu styczniu  
z państwem na ten temat porozmawiać. W Urzędzie Marszałkowskim nie ma 
środków, które byłyby przeznaczone na bezrobocie. Planujemy cykl spotkań 
z przedsiębiorcami w celu zorientowania się o problemach firm. Spotkamy się 
równieŜ z gminami w jaki sposób inwestować i jak efektywnie wydawać 
pieniądze. W styczniu na sesji będziemy w stanie dostarczyć państwu więcej 
informacji.  
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – aktualnie mamy przygotowane do 
sprzedaŜy cztery nieruchomości. Dwie znajdują się przy ul. Braterstwa Narodów 
tj. były Dom Dziecka i Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy. Kolejne 
dwie dotyczą działek koło Domów Pomocy Społecznych. Jedna w Ryjewie  
o powierzchni ok. 1,5 ha z byłym budynkiem administracyjnym i druga działka 
przy Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie od ul. Granicznej tj. ok. 1,5 ha. 
Mamy problem ze sprzedaŜą, jest to wynik racjonalnego wykorzystywania 
obiektów oświatowych. Mieliśmy cztery takie obiekty, pierwszy który udało się 
zagospodarować to były Zespół Szkół Budowlanych przy ul. Polnej. Burmistrz 
Miasta Kwidzyna kupił od nas ten obiekt i przerobił na mieszkania. Drugi obiekt 
znajduje się przy ul. Grudziądzkiej, to kolejny duŜy obiekt, który słuŜył jako 
internat dla Zespołu Szkół Nr 4. Budynek został sprzedany i zaadoptowany na 
mieszkania. Obiekt przy ul Braterstwa Narodów, były Dom Dziecka, 
wykonaliśmy wiele prób, wielokrotnie wycenialiśmy ten obiekt, wielokrotnie 
dawaliśmy ogłoszenia nie tylko w prasie ogólnokrajowej, pomijam ogłoszenia 
na samym obiekcie, ogłoszenia na naszej stronie Informacji Publicznej. 
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Wszystkie te obiekty znajdują się na wykazie na portalu o zasięgu krajowym na 
kilkunastu róŜnych dostępnych stronach z opisem tych nieruchomości. Niestety 
sytuacja jest taka, Ŝe w chwili obecnej jest kompletny zastój w obrocie 
nieruchomościami. To nie jest tak, Ŝe powiat w latach poprzednich bardzo duŜo 
sprzedał te działki które mogły stać się działkami budowlanymi a które równieŜ 
były mieniem zbędnym jakby do wykonywania zadań statutowych powiatu, one 
najczęściej znajdowały się przy placówkach oświatowych, choćby jak przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 czy wielu innych miejscach, one 
znalazły swoich nabywców. W przypadku byłego Domu Dziecka 
podejmowaliśmy rozmowy z przedsiębiorcami z terenu powiatu kwidzyńskiego 
jak równieŜ z firmami, które zajmują się gospodarką mieszkaniową. Trudniejszy 
w sprzedaŜy jest obiekt byłego Sądu Ziemskiego poniewaŜ jest to budynek  
o funkcji publicznej. Obiekt z duŜymi salami, wysoki który trudno przeznaczyć 
na cele mieszkaniowe co nie oznacza, Ŝe nie ustajemy w rozmowach  
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Mamy nadzieje, Ŝe rozmowy 
przyniosą jakiś efekt. JeŜeli chodzi o obydwie  działki , jedna zabudowana w 
Ryjewie byłym budynkiem administracyjnym z działką o powierzchni ok. 1,5 
ha. Ta działka została podzielona na dziesięć części  i zostanie wystawiona na 
sprzedaŜ. Podobnie opracowywana jest koncepcja dla nieruchomości połoŜonej 
przy ul. Granicznej. Były tam pewne obwarowania, które nie pozwalały nam 
wcześniej sprzedać a  dotyczyły zmiany zagospodarowania, które Miasto 
Kwidzyn zmieniło i w chwili obecnej dopuszczają pewien typ zabudowy 
jednorodzinnej. 
Dotyczy odpowiedzi na interpelację radnego Kazimierza Kończalskiego na 
temat zimowego utrzymania. Zima dopiero się zaczęła mamy czternaście 
obiektów do odśnieŜania. Podzieliliśmy to na mniejsze obwody Ŝeby ta 
interwencja była jak najszybsza. Nasi pracownicy prowadza całodobowe dyŜury 
i decyzja o rozpoczęciu akcji odśnieŜania, likwidacji śliskości naleŜy do tych 
pracowników. Oni dysponują samochodem, oni objeŜdŜają teren i oni mówią 
kiedy i gdzie naleŜy zacząć. Trzeba pamiętać, Ŝe mamy do utrzymania 250 km 
dróg i nie da się na kaŜdym kilometrze zacząć jakby równolegle. Pracownicy 
kierują się przede wszystkim stanem oblodzenia, ilością śniegu, prognozą 
pogody i znaczeniem drogi dla połączeń w powiecie kwidzyńskim. 
 

Mirosław Górski – radny – nie usłyszałem konkretnej odpowiedzi, 
proszę o informacje na piśmie. Ile było ogłoszeń prasowych w roku 2012 i czy  
staraliście się państwo skorzystać z pośrednictwa specjalistycznej firmy obrotu 
nieruchomości jeśli nie to dlaczego? 
  
 Ad. 10. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
   

Andrzej Hajdukiewicz – radny – przekazał zaproszenie do wzięcia 
udziału przedstawicieli Rady Powiatu  w meczu piłki siatkowej, który odbędzie 
się  13 stycznia 2013 r. o godz. 1600 w Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie ul. 
Kamienna 18. Powołani do kadry meczowej są wszyscy radni. Potwierdzili swój 
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udział koledzy: Jerzy Grabowski, Andrzej Zwolak, Tomasz Frejnagiel, Piotr 
Widz, Zdzisław Biesiekierski, Andrzej Hajdukiewicz.  
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący rady – w związku z oświadczeniem 
Przewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości przedstawionego na 23 sesji 
Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej w dniu 26 listopada 2012 r. Zgodnie z § 6 
statutu powiatu kwidzyńskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu 
Kwidzyńskiego z dnia 29 sierpnia 2011 r., Przewodniczący Rady Powiatu 
czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad oraz nad zapewnieniem warunków 
niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu. Pilnowałem i nadal 
będę pilnował aby wypowiedzi były merytoryczne na temat dotyczący danego 
punktu. Apeluje do zaniechania słownych przepychanek, proszę wszystkich 
radnych o wspólna pracę dla dobra mieszkańców naszego powiatu.  
ZłoŜył Ŝyczenia świąteczne i noworoczne. Poinformował równieŜ, Ŝe do Rady 
wpłynęły równieŜ Ŝyczenia świąteczne od : Prezesa Koła Miejskiego Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych – 
Franciszek Redliński, Przewodniczącego Rady Miasta Prabuty i Burmistrza 
Miasta i Gminy Prabuty, Wójta i Przewodniczącego Gminy Gardeja, Benedykta 
Lipki, Fundacji Rodziny Ediego, Prezes Międzygminnego Oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego  i Przewodniczącej Oddziału Sekcji Emerytów  
i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Kulturalnego 
Ludności Niemieckiej „Ojczyzna”, KBR Poland, Przewodniczącego Miasta 
Kwidzyna i Burmistrza Miasta Kwidzyna, PEC Kwidzyn, BoŜeny Pajewskiej 
oraz pracowników państwowego inspektoratu nadzoru budowlanego  
w Kwidzynie, Henryka Ordon Przewodniczącego Rady i Ewy Nowogrodzkiej 
Wójta Gminy Kwidzyn, Zespołu Szkół Technicznych w Kwidzynie, 
Przewodniczącego i Starosty Powiatu Limanowskiego i od  Zarządu i Rady 
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Renawa”. 
 
 Mirosław Górski – radny – w imieniu Klubu Radnych Prawa i 
Sprawiedliwości nie jesteśmy usatysfakcjonowaniu pana wypowiedzią poniewaŜ 
spodziewaliśmy się, Ŝe wyjaśni pan dlaczego z takim pośpiechem prowadził pan 
sesje i nie umoŜliwił głosu a pan nas połajał, ze znowu się źle zachowujemy. 
Nie oczekujemy od pana opinii na temat naszego zachowania, oczekujemy tylko 
Ŝeby pan prowadził sesje sprawnie ale nie w sposób który przypomina wyścig o 
szybkie zakończenie sesji, bo my chcielibyśmy mieć moŜliwość wypowiedzenia 
się w pełni a nie czuć się pod stałą presją czasu jaki pan narzuca.  
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący rady – Rozmawiałem kilka razy  
z radnym Andrzejem Słowińskim   i myślałem, Ŝe ta sprawa została wyjaśniona. 
Radny Andrzej Słowiński podniósł rękę w momencie kiedy ja zamykałem 
dyskusje.  
 
 Andrzej Słowiński – radny – rzeczywiście tak było rozmawialiśmy kilka 
razy na ten temat, oglądałem relacje z tej sesji. Pan przewodniczący nie udzielił 
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mi głosu ale punkt interpelacje nie był zamknięty. Podniosłem rękę w momencie 
jak pan przewodniczący mówił, Ŝe juŜ nie widzi, odbyło się to równocześnie. 
Pan przewodniczący nie moŜe oceniać zanim ja czegoś nie powiem czy to było 
merytoryczne czy nie więc warto kaŜdego wysłuchać a reszta oceni.  
 
   
  Ad.11.  Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1830  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 
 
  
                                                                                  Przewodniczący Rady 
                                                                                                
 
                                                                                         Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 
 

 


