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Protokół nr 23/XXIII 

 
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

odbytej 26 listopada 2012 r. 
 
 Ad.1. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak 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  18  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 Piotr Widz, Jolanta Szulc, Jerzy Śnieg, BoŜena 
Rybus. 
  
Protokołuje: Justyna Tarka.  
 
 Ad. 3. Przystąpiono do punktu Przedstawienie porządku obrad. 

 
1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie  porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 21 z działalności zarządu. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 
a) uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2013  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie”, 

b) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu kwidzyńskiego, 

c) przyznania Gminie Kwidzyn pomocy finansowej  z budŜetu powiatu 
na rok 2013,  w formie dotacji celowej, na budowę kanalizacji 
sanitarnej w m. Janowo. 
 

 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
9. Wnioski i oświadczenia. 
10. Zamknięcie obrad sesji. 
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Porządek obrad stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 
 
W trakcie obrad sesji doszedł radny Piotr Widz. Obecnie na posiedzeniu 
uczestniczy 19 radnych.  
 
 Ad.4. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady 
Powiatu.   

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

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 
 Ad.5.  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 21  
z działalności zarządu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 

Zbigniew Koban – radny – dotyczy posiedzenia zarządu z dnia  
8 listopada 2012 r. w sprawie umorzenia naleŜności pienięŜnych skarbu 
państwa, jaka to kwota i jakich podmiotów dotyczy? 

 
Andrzej Słowiński – radny – dotyczy spotkania z dnia 27 października 

2012 r. pan starosta i wicestarosta spotkali się z radą nadzorczą Spółki 
„Zdrowie” w temacie ugody pomiędzy NFZ oddział w Gdańsku a Spółką 
„Zdrowie” – jakie podjęto ustalenia? 

Odpowiedzi udzielili  

 Jerzy Godzik – starosta – w sprawie spotkania z Radą Nadzorczą Spółki 
„Zdrowie”. Przedstawione zostały Radzie Nadzorczej spotkania w sprawie 
aktualnych umorzeń. W tej ugodzie którą podpisał prezes z ogólnej kwoty ok. 
3 miliony 100 tysięcy  zł propozycja umorzenia wynosi 1milion 200 tysięcy zł. 
Pozostały dług zostanie rozłoŜony na 38 rat i będzie potrącany z naleŜności  
z kontraktu.  
 

Andrzej Fortuna – wicestarosta – w sprawie umorzenia naleŜności. 
Temat dotyczy jednej z firm powiatu kwidzyńskiego, która przeŜywa problemy 
finansowe. Umorzenie wynosi ok. 5 tysięcy zł. jest to zgodne z ustawą, w takich 
sytuacjach starosta ma prawo podjąć decyzje o umorzeniu tych zobowiązań co 
ma w istocie pomóc firmie w osiągnięciu jak najszybciej lepszej kondycji  
i zapewnieniu większej ilości miejsc pracy.  
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Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie nr 21 z działalności zarządu. 
 

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

 
    Ad.6.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach : 
  

 
a) uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2013  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie”, 

 
Włodzimierz Dawidowski  – członek zarządu – omówił projekt powyŜszej 
uchwały  i prosi o jego przyjęcie. 

 
 Głos zabrała Katarzyna Opacka przewodniczący Komisji Polityki 
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej informując, iŜ 
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. Na posiedzeniu komisji 
przedstawione zostały radnym główne załoŜenia planu współpracy oraz 
najistotniejsze zmiany w zapisach. 
 
 Następnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak  odczytał 
treść uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 6 do protokołu). 
 

b) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu kwidzyńskiego, 

 
Danuta Woronowicz – członek zarządu - omówiła projekt powyŜszej uchwały 
i prosi o jego przyjęcie. 

 
 Głos zabrał Jerzy Grabowski, przewodniczący Komisji ds. Zdrowia 
informując, iŜ projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 

 
W dyskusji  głos zabrał  Mirosław Górski. 
 
Odpowiedzi udzieliła członek zarządu Danuta Woronowicz.  
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 Następnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak  odczytał 
treść uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
  Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 7 do protokołu). 
 

c) przyznania Gminie Kwidzyn pomocy finansowej  z budŜetu powiatu na 
rok 2013,  w formie dotacji celowej, na budowę kanalizacji sanitarnej  
w m. Janowo. 

 
 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 wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak  odczytał 
treść uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
  Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 8 do protokołu). 
 

Ad. 7. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 

Mirosław Górski – radny – 23 listopada 2012 r. na stronach Spółki 
„Zdrowie” pokazał się komunikat w którym ogłasza się, Ŝe nie rozstrzygnięto 
postępowania na wydzierŜawienie budynku szpitala, jakie są szczegóły 
związane z tą sytuacją, co stało się z wadium, które zostało wpłacone przez 
Firmę? 
 
 
  Ad.8. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 
Odpowiedzi udzielili:    
 
 Jerzy Godzik – starosta – na poprzedniej sesji gościł u nas dyrektor 
Firmy EMS, który przedstawił zamierzenia Firmy co do prowadzenia naszego 
szpitala. JuŜ wtedy wspomniał, Ŝe 5 lat to jest mało Ŝeby te nakłady mogły się 
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zwrócić. Przy kolejnym spotkaniu Firma stwierdziła, Ŝe oprócz wymaganych 
rozporządzeniem ministra zdrowia nakładów widzą jeszcze dalszą modernizację 
szpitala, gdyŜ umieszczając swoje logo na budynku szpitala chcą reprezentować 
poziom, który u nich jest wymagany. Te nakłady inwestycyjne przewyŜszają 
ewentualne spodziewane zyski z 5 letniej dzierŜawy. W związku z tym Prezes 
Urbanowicz podjął taką decyzję.  O wadium decyduje prezes spółki.  
 
 Ad. 9. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
   
 Zbigniew Koban – radny – zgłosił wniosek o wprowadzenie na sesje 
styczniową punktu dotyczącego informacji o sytuacji na rynku pracy połączony 
z informacją o realizacji powiatowej strategii walki z bezrobociem jak równieŜ o 
ewentualnych planach związanych z Parkiem Przemysłowo Technologicznym w 
Górkach. 
 

Mirosław Górski – radny – w imieniu Klubu Radnych Prawa  
i Sprawiedliwości  chciałbym złoŜyć oświadczenie dotyczące Przewodniczącego 
Rady Powiatu Jerzego Śniega – załącznik nr 9 do protokołu.  

Jak równieŜ oświadczenie pracowników Spółki „Zdrowie” na temat 
ostatniej wypowiedzi na sesji w dniu 29 października 2012 r. Pana Starosty 
Jerzego Godzika i wicestarosty Andrzeja Fortuny – załącznik nr 10 do protokołu.  
 

Andrzej Zwolak – wiceprzewodniczący Rady -  posiedzenie 
przewodniczących komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się 3 grudnia  
2012 r. o godz. 1530, 

 
 
  Ad.10.  Wobec wyczerpania porządku obrad wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Andrzej Zwolak  o godz. 1600  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 
 
  
                                                                                  Wiceprzewodniczący Rady 
                                                                                                
 

 
  Andrzej Zwolak 

Protokołowała: 
Justyna Tarka 
 

 


