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Protokół nr 16/XVI 

 
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

odbytej 26 marca  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 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: 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 XV sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 14 z działalności zarządu. 
6. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w Wydziale Komunikacji, 

Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Kwidzynie z dnia 24.02.2012 r. 

7. Informacja o realizacji  uchwał i wniosków Komisji Rady Powiatu 
Kwidzyńskiego za II półrocze 2011 r. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta 

Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie powiatu w roku 2011, 

b) przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy 
PoŜarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony 
przeciwpoŜarowej w roku 2011, 

c) przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2011, 

d) określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części 
łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłoŜenia na raty lub 
odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub 
instytucjonalnej pieczy zastępczej, 
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e) uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz 
aktywizacji lokalnego rynku pracy w ramach realizacji projektu 
systemowego Decydujmy Razem. Wzmocnienie mechanizmów 
partycypacyjnych w kreowaniu i wdraŜaniu polityk publicznych oraz 
podejmowaniu decyzji publicznych realizowanego w ramach Działania 
5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Priorytetu  
V Dobre rządzenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

f) wyraŜenia zgody na przystąpienie Powiatu Kwidzyńskiego do 
Stowarzyszenia  „Powiślańska Lokalna Grupa Działania” z siedzibą  
w Górkach 3, 82-500 Kwidzyn, 

g) o zmianie uchwały nr XIII/85/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

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

i) likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie oraz 
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, 

j) likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 5 w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, 

k) likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, 

l) likwidacji techników uzupełniających dla: młodzieŜy oraz dorosłych 
funkcjonujących w zespołach szkół ponadgimnazjalnych, 

m) likwidacji warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Prabutach, 

n) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1  w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, 

o) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2  w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kwidzynie, 

p) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3  w Zespole Szkół 
Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie, 

q) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, 

r) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 7  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej - 
Curie w Kwidzynie, 

s) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Prabutach. 
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9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
11. Wnioski i oświadczenia. 
12. Zamknięcie obrad sesji. 
 
 Do zaproponowanego projektu porządku  obrad Wicestarosta Andrzej 
Fortuna w imieniu zarządu proponuje w punkcie 8 podjęcie uchwał  
w sprawach: dopisanie projektu Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości połoŜonej w Kwidzynie obręb 10 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kwidzyn. Projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego i Komisji Planu 
Gospodarczego, BudŜetu i Finansów.   
 
 Do zaproponowanego projektu porządku  obrad Mirosław Górski   
w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości proponuje zdjęcie z porządku obrad 
projektu Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie uchwalenia 
Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego 
rynku pracy w ramach realizacji projektu systemowego Decydujmy Razem. 
Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdraŜaniu 
polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych realizowanego  
w ramach Działania 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, 
Priorytetu V Dobre rządzenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego poniewaŜ projekt 
uchwały nie został skonsultowany ze związkami zawodowymi (wniosek stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu). 
 

Odpowiedzi udzielił członek zarządu Włodzimierz Dawidowski.  

Wniosek radnego Mirosława Górskiego: 

Za głosowało – 5 osób, przeciw głosowało - 15 osób, wstrzymała się – 1 osoba.  

 
 Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
odrzuciła wniosek radnego Mirosława Górskiego.     
 
Wniosek wicestarosty Andrzeja Fortuny: 
 
Za przyjęciem głosowało – 20 osób,  wstrzymała się –  1 osoby, głosów 
przeciwnych nie było. 
 
 Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
przyjęła wniosek wicestarosty Andrzeja Fortuny.     
 



 4 

 Następnie  przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad XVI 
sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego z uwzględnieniem przyjętych  zmian. 

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 14 z działalności zarządu. 
6. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w Wydziale Komunikacji, 

Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Kwidzynie z dnia 24.02.2012 r. 

7. Informacja o realizacji  uchwał i wniosków Komisji Rady Powiatu 
Kwidzyńskiego za II półrocze 2011 r. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta 

Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie powiatu w roku 2011, 

b) przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy 
PoŜarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony 
przeciwpoŜarowej w roku 2011, 

c) przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2011, 

d) określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części 
łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłoŜenia na raty 
lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub 
instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

e) uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz 
aktywizacji lokalnego rynku pracy w ramach realizacji projektu 
systemowego Decydujmy Razem. Wzmocnienie mechanizmów 
partycypacyjnych w kreowaniu i wdraŜaniu polityk publicznych oraz 
podejmowaniu decyzji publicznych realizowanego w ramach Działania 
5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Priorytetu  
V Dobre rządzenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

f) wyraŜenia zgody na przystąpienie Powiatu Kwidzyńskiego do 
Stowarzyszenia  „Powiślańska Lokalna Grupa Działania” z siedzibą  
w Górkach 3, 82-500 Kwidzyn, 

g) o zmianie uchwały nr XIII/85/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

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



 5 

i) likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie oraz 
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, 

j) likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 5 w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, 

k) likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, 

l) likwidacji techników uzupełniających dla: młodzieŜy oraz dorosłych 
funkcjonujących w zespołach szkół ponadgimnazjalnych, 

m) likwidacji warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Prabutach, 

n) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1  w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, 

o) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2  w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kwidzynie, 

p) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3  w Zespole Szkół 
Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie, 

q) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, 

r) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 7  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej - 
Curie w Kwidzynie, 

s) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Prabutach, 

t) odpłatnego nabycia nieruchomości połoŜonej w Kwidzynie obręb 10 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kwidzyn. 

 
13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
15. Wnioski i oświadczenia. 
16. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Porządek obrad stanowi załącznik  nr 4 do protokołu. 
 
 Ad.4. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady 
Powiatu.   

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

Protokół został przyjęty (załącznik nr 5 do protokołu ). 
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 Ad.5.  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 14  
z działalności zarządu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
 Mirosław Górski – radny -  dotyczy posiedzenia zarządu w dniu 1 marca 
2012 r. w sprawie informacji na temat rozeznania rynku w sprawie wykonania  
analizy finansowej spółki ZDROWIE. Czy co roku poszukuje się takiego 
audytora, czy wynika to z obowiązku weryfikacji zewnętrznej, dlaczego Spółka 
„ZDROWIE” została wyróŜniona, co z tego wynika i czemu to ma słuŜyć? 
  
Odpowiedzi udzielili : 
 
 Jerzy Godzik – starosta – od kilku lat mówimy i jesteśmy 
zdeterminowani na poszukiwanie inwestora do Spółki „ZDROWIE”. Aby 
moŜna było przeprowadzić rozmowę z potencjalnym inwestorem musimy znać 
wartość spółki i w tym celu zlecono analizę spółki.  
 
 Mirosław Górski – radny -  rozumiem, Ŝe rozeznanie rynku zakończyło 
się sukcesem, znaleźliście państwo formę, która takie badanie przeprowadzi  
i zleciliście wykonanie, czy nie jest tajemnicą jaka to jest firma? 
 
 Jerzy Godzik – starosta – jest to firma konsultingowa doradztwo  
w Elblągu. 
 
 Rada Powiatu w obecności  21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 14 z działalności zarządu. 
 

Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr  6  do protokołu). 
   
 Ad.6.  Przystąpiono do punktu Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli  
w Wydziale Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie z dnia 24.02.2012 r. 
 
 Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał 
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w Wydziale Komunikacji, 
Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego 
w Kwidzynie z dnia 24.02.2012 r. -  protokół stanowi załącznik 7 do protokołu. 
 
 Ad.7. Przystąpiono do punktu Informacja o realizacji  uchwał i wniosków 
Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego za II półrocze 2011 r. -  załącznik nr  8 do 
protokołu 
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 Ad.8. Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad Podjęcie uchwał 
w sprawach : 
 

a) przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta 
Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie powiatu w roku 2011, 

 
 Piotr Trusiewicz – Komendant Powiatowej Policji w Kwidzynie – 
przedstawił roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego 
Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na 
terenie powiatu w roku 2011, 
 
 Głos zabrała Anna Ronowska,  przewodnicząca Komisji Porządku 
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli informując, iŜ projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię komisji. 
 
 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). 
 

b) przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy 
PoŜarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony 
przeciwpoŜarowej w roku 2011, 

 
 Sławomir Bogiel – Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy 
PoŜarnej w Kwidzynie –  przedstawił  informację Komendanta Powiatowego 
Państwowej StraŜy PoŜarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie 
ochrony przeciwpoŜarowej w roku 2011. 
 
 Głos zabrała Anna Ronowska,  przewodnicząca Komisji Porządku 
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli informując, iŜ projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię komisji. 
 
 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. 
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Uchwała została podjęta ( załącznik nr 10 do protokołu). 
 
 

c) przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2011, 

 
 Jolanta Mielniczak – Biesiekierska – Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Kwidzynie –  przedstawiła informację Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 
powiatu w roku 2011. 
 
 Głos zabrała Anna Ronowska,  przewodnicząca Komisji Porządku 
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli informując, iŜ projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię komisji. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Podczas głosowania na sali  obrad obecnych było 20 radnych. 

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

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 11 do protokołu). 
 

d) określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części 
łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłoŜenia na raty 
lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub 
instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

 
 Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kwidzynie – omówiła projekt powyŜszej uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrała Katarzyna Opacka, przewodnicząca Komisji Polityki 
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej informując, iŜ 
projekt uchwały 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. 
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Uchwała została podjęta ( załącznik nr 12 do protokołu). 
 

e) uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz 
aktywizacji lokalnego rynku pracy w ramach realizacji projektu 
systemowego Decydujmy Razem. Wzmocnienie mechanizmów 
partycypacyjnych w kreowaniu i wdraŜaniu polityk publicznych oraz 
podejmowaniu decyzji publicznych realizowanego w ramach Działania 
5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Priorytetu  
V Dobre rządzenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 
 Robert Holiński – pracownik Wydziału Rozwoju Powiatu i Polityki 
Społecznej – przedstawił prezentacje na temat Projektu Decydujmy Razem jako 
narzędzie partycypacyjnego planowania strategicznego w powiecie 
kwidzyńskim. 

 Jerzy Bartnicki – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie 
– przedstawił prezentacje na temat powiatowego programu przeciwdziałania 
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.  

 Głos zabrała Katarzyna Opacka, przewodnicząca Komisji Polityki 
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej informując, iŜ 
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. 
 
W dyskusji głos zabrali radni: Mirosław Górski, 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Za przyjęciem  głosowało – 16 osób, przeciw głosowało – 0 osób, 
wstrzymujących głosów nie było, 5 osób nie brało udziału w głosowaniu. 

 
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 13 do protokołu). 

 
f) wyraŜenia zgody na przystąpienie Powiatu Kwidzyńskiego do 

Stowarzyszenia  „Powiślańska Lokalna Grupa Działania” z siedzibą  
w Górkach 3, 82-500 Kwidzyn, 

 
 Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu - omówił projekt 
powyŜszej uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrał Andrzej Hajdukiewicz, przewodniczący Komisji Statutowej 
informując, iŜ projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 
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 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 14 do protokołu). 
 

g) o zmianie uchwały nr XIII/85/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

 
 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 przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Za przyjęciem głosowało -  16 osób, wstrzymało się – 5 osób, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 15 do protokołu). 
 
h) 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. 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał treść 
uchwały. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania. 
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Za przyjęciem głosowało – 19 osób,  wstrzymały się –  2 osoby, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  16  do protokołu). 
 

i) likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie oraz 
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, 

 
j) likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 5 w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, 
 
k) likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, 
 
l) likwidacji techników uzupełniających dla: młodzieŜy oraz dorosłych 

funkcjonujących w zespołach szkół ponadgimnazjalnych, 
 
m) likwidacji warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Prabutach, 
 
PoniewaŜ pięć  powyŜszych projektów uchwał dotyczy praktycznie tego samego 
tematu, przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg  zaproponował, aby 
omówione one zostały w jednym bloku, natomiast głosowanie nad nimi będzie 
przeprowadzone oddzielnie. O zabranie głosu i ich omówienie poprosił Panią 
członek zarządu Danutę Woronowicz.  
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu – omówiła  szczegółowo 
projekty powyŜszych uchwał i prosi o ich przyjęcie. 
 
 Następnie głos zabrała przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki  Jolanta Szulc i poinformowała, Ŝe  komisja 
zapoznała się z projektami uchwał i zaopiniowała je pozytywnie z wyjątkiem 
uchwały m) likwidacji warsztatów szkolnych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Prabutach – w wyniku głosowania 5 osób głosowało 
za i 5 osób głosowało przeciw.  
 

i) likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie oraz 
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, 
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Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpił do głosowania. 
 
 Rada Powiatu w obecności  21  radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  17 do protokołu). 
 

j) likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 5 w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpił do głosowania. 
 
 Rada Powiatu w obecności  21  radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  18 do protokołu). 
 

k) likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpił do głosowania. 
 
 Rada Powiatu w obecności  21  radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  19 do protokołu). 
 

l) likwidacji techników uzupełniających dla: młodzieŜy oraz dorosłych 
funkcjonujących w zespołach szkół ponadgimnazjalnych, 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpił do głosowania. 
 
 Rada Powiatu w obecności  21  radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  20 do protokołu). 
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m) likwidacji warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Prabutach, 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpił do głosowania. 
 
Za przyjęciem głosowało -  16 osób, przeciw głosowało – 5 osób, głosów 
wstrzymujących nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  21 do protokołu). 
 

n) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1  w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, 

 
o) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2  w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kwidzynie, 
 
p) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3  w Zespole Szkół 

Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie, 
 
q) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, 
 
r) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 7  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej - 
Curie w Kwidzynie, 

 
s) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Prabutach, 
 
PoniewaŜ sześć powyŜszych projektów uchwał dotyczy praktycznie tego 
samego tematu, przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg  zaproponował, aby 
omówione one zostały w jednym bloku, natomiast głosowanie nad nimi będzie 
przeprowadzone oddzielnie. O zabranie głosu i ich omówienie poprosił Panią 
członek zarządu Danutę Woronowicz.  
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu – omówiła  szczegółowo 
projekty powyŜszych uchwał i prosi o ich przyjęcie. 
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 Następnie głos zabrała przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki  Jolanta Szulc i poinformowała, Ŝe  komisja 
zapoznała się z projektami uchwał i zaopiniowała je pozytywnie. 
 
 

n) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1  w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpił do głosowania. 
 
Podczas głosowania na sali  obrad obecnych było 20 radnych. 

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

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  22 do protokołu). 
 

o) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2  w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kwidzynie, 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpił do głosowania. 
 
Podczas głosowania na sali  obrad obecnych było 20 radnych. 

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

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  23 do protokołu). 
 

p) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3  w Zespole Szkół 
Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie, 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpił do głosowania. 
 
 Rada Powiatu w obecności  21  radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  24 do protokołu). 
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q) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpił do głosowania. 
 
 Rada Powiatu w obecności  21  radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  25 do protokołu). 
 

r) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 7  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej - 
Curie w Kwidzynie, 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpił do głosowania. 
 

Podczas głosowania na sali  obrad obecnych było 20 radnych. 

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

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  26 do protokołu). 
 
s) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Prabutach, 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpił do głosowania. 
 
Podczas głosowania na sali  obrad obecnych było 20 radnych. 

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

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  27 do protokołu). 
 

t) odpłatnego nabycia nieruchomości połoŜonej w Kwidzynie obręb 10 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kwidzyn. 
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 Andrzej Fortuna – wicestarosta - omówił projekt powyŜszej uchwały  
i prosi o jego przyjęcie. 

 Przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego , BudŜetu i Finansów 
Marek Szulc  poinformował, iŜ komisja  pozytywnie zaopiniowała powyŜszy 
projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpił do głosowania. 
 
 Rada Powiatu w obecności  21  radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  28 do protokołu). 
 
 
 Ad. 9. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
  Antoni Barganowski –  radny - ostatnia mijająca zima spowodowała 
olbrzymie wymarznięcia zbóŜ ozimy głównie pszenicy a takŜe  rzepaku. Gminy 
przyjmują protokoły szkód od rolników, ale nie ma jeszcze decyzji w jaki 
sposób te szkody będą rekompensowane. Czy Starostwo ma na ten temat jakieś 
wiadomości? 
  
 Mirosław Górski – radny -  na stronie internetowej starostwa w miejscu 
gdzie zamieszczony jest statut znajduje się następująca informacja:  Wojewoda 
Pomorski stwierdził niewaŜność przedmiotowej uchwały w zakwestionowanej 
części § 9 ust. 4 i § 13 uchwały nr X/70/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 
Kwidzyńskiego. Dlaczego zarząd nie poinformował o tym radnych? Czy zarząd 
nie uwaŜa, Ŝe umieszczenie takiej adnotacji bez odpowiedniego komentarza nie 
stwarza wraŜenia, Ŝe radni świadomie zrezygnowali z moŜliwości zwoływania 
sesji nadzwyczajnych?  
 
 Zbigniew Koban – radny –  jeden z mieszkańców złoŜył skargę na 
funkcjonowanie stowarzyszenia, została przeprowadzona kontrola w tej sprawie 
i po tej kontroli Pan Starosta poinformował tego obywatela, Ŝe nie stwierdzono 
Ŝadnych nieprawidłowości. Okazało się, Ŝe po kilku dniach obywatel otrzymał 
wezwanie do zapłaty, poniewaŜ jednostka powiatu wykryła nieprawidłowości. 
Proszę o wyjaśnienie tej sprawy?  
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 Andrzej Zwolak – wiceprzewodniczący rady – wystosował prośbę  
o zabezpieczenie budynku przy ul. Łąki w Ryjewie teren byłej stolarni. 
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący rady – co będzie jak nie sprzedamy 
Domu Dziecka i Szkoły nr 7, co będzie działo się z budynkami? 
    
  Ad.10. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 
Odpowiedzi udzielili:    
 
 Jerzy Godzik – starosta – w sprawie wymarznięcia zbóŜ ozimy, nie 
słyszeliśmy, Ŝeby były jakieś zamierzenia co do zwrotu szkód, protokoły 
sporządzają gminy i oni ta sprawą się zajmują. 
 
 Dotyczy odpowiedzi w sprawie statutu, paragrafy, które zostały uchylone 
nie powodują zmiany statutu, informacja została umieszczona na stronach 
internetowych biuletynu informacji publicznej dla państwa wiadomości jak  
i wszystkich obywateli.  
 
 Odpowiedź na pytanie pana radnego Zbigniewa Kobana. Znam tą sprawę 
ale ona jest na tyle indywidualna, Ŝe gdybym zaczął ją rozpatrywać to 
publicznie powiedziałbym co to za osoba a tego mi nie wolno. Nie wszystko jest 
wyjaśnione, więcej informacji udzieli pan Włodzimierz Dawidowski.    
 
 W sprawie zabezpieczenia budynku w Ryjewie. Sprawa będzie bardzo 
trudna do załatwienia, poniewaŜ nie ma właściciela budynku ale oczywiście 
będzie przekazana do nadzoru budowlanego.  
 
 Jeśli chodzi o dom dziecka, będzie tak samo jak do tej pory, budynki będą 
musiały być zabezpieczana.  
 
 Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu – w sprawie uzupełnienia 
pytania pana radnego Zbigniewa Kobana. Osoba, która tą skargę złoŜyła jest  
w temacie na bieŜąco, uczestniczyła w spotkaniach, nie ma nic nowego, ta osoba 
o wszystkim wie, mówienie na forum byłoby niewskazane. Apelowałem do 
członków Przyjaciół dzieci o nie nagłaśnianie tej sprawy dla dobra dzieci. 
Prowadzone jest równieŜ dochodzenie prokuratorskie.  
 
 Mirosław Górski – radny – ja nie jestem usatysfakcjonowany 
odpowiedzią, poniewaŜ uwaŜam, Ŝe nie powinniśmy być odsyłani na stronę 
internetową do poszukiwania informacji na temat losów uchwał, które 
podejmujemy. Jeśli któraś z tych uchwał została w całości lub w części 
uchylona to zarząd i pan przewodniczący  powinien nas o tym poinformować, 
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bo to równieŜ świadczy o jakości naszej pracy i być moŜe zmotywowani 
bylibyśmy do tego Ŝeby z większą starannością te uchwały przygotowywać.  
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący rady – dotyczy uzupełnienia w sprawie 
statutu, taka informacja była przedstawiana przez panią sekretarz na jednym  
z posiedzeń przewodniczących szefów klubów i przewodniczących komisji. 
 
 W sprawie pytania Antoniego Barganowskiego, przeprowadziłem 
rozmowę z panem Michalskim na temat szkód spowodowanych silnymi 
mrozami. Do ubiegłego piątku zbierane były protokoły ze szkód i tego samego 
dnia zostały wysłane do pana Wojewody celem powołania komisji i podjęcia 
decyzji co do odszkodowań.  
 
 Ad. 11. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
 
 Mirosław Górski – radny – odczytał wniosek Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości w związku z powołaniem komisji nadzwyczajnej ds. 
opracowania strategii promocji i ochrony zdrowia w Powiecie Kwidzyńskim – 
wniosek stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  
    
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  przypomniał, Ŝe do końca 
kwietnia naleŜy złoŜyć oświadczenia majątkowe. 
− posiedzenie przewodniczących komisji i klubów z członkami zarządu 

odbędzie się 2 kwietnia  2012 r. o godz. 1530, 
− podziękował za Ŝyczenia świąteczne, które wpłynęły do Rady, 

− 20 kwietnia  b.r. o godz. 1700 na Zamku odbędzie się wręczenie Honorowych 
Nagród Przewodniczącego Rady Powiatu kwidzyńskiego i Honorowych 
Nagród Starosty Kwidzyńskiego Dorocznych nagród w Zakresie Kultury i 
Sportu.  

 
  Ad.12.  Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1840  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 
 
  
                                                                                        Przewodniczący Rady 
                                                                                                 Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 
 

 


