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Protokół nr 20/XX 

 
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

odbytej 27 sierpnia 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 posiedzeniu są radna Krystyna Łapacz i Jolanta Szulc. 
 
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 XIX sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 18 z działalności zarządu. 
6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków Komisji Rady Powiatu 

Kwidzyńskiego za I półrocze 2012 r. 
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Kwidzyńskiego na lata 2012-2024 wraz z  informacją o przebiegu wykonania 
budŜetu Powiatu Kwidzyńskiego za I półrocze  2012 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie: 
a) pozbawienia kategorii drogi powiatowej w obrębie granic 

administracyjnych Gminy Kwidzyn. 
 

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

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

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 
 Ad.5.  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 18  
z działalności zarządu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 

 Antoni Barganowski – radny w sprawie zarządzenia starosty nr 
36/2012 z 16 lipca 2012  w sprawie sprostowania i zmiany zarządzenia Nr 
2/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia 
limitu etatów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. Co się zmieniło i ile ten 
limit wynosi? 

W sprawie spotkań starostów z 24 lipca 2012 r. obaj panowie starostowie 
brali udział w poświęceniu wiertni w Pilichowie. Jakie są perspektywy i jaka ma 
być skala wydobycia? 

Zbigniew Koban – radny z 28 czerwca 2012 r. jest informacja, ze zarząd 
ustalił kandydata w osobie  Pana Sebastiana Więckowskiego na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach. Proszę o 
przedstawienie informacje dlaczego ten pan zostały wybrany na to stanowisko 
przez zarząd? 

Dotyczy spotkań pana wicestarosty Andrzeja Fortuny z Towarzystwem 
Kulturalnym Ludności Niemieckiej „Ojczyzna” w Trzcianie. Czego dotyczyło 
to spotkanie i jakie są jego ewentualne efekty?.  

Odpowiedzi udzielili : 
 
 Jerzy Godzik – starosta – zarządzenie nr 36/2012 z 16 lipca 2012   
w sprawie sprostowania i zmiany zarządzenia Nr 2/2012 Starosty 
Kwidzyńskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia limitu etatów  
w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie zostanie panu dostarczone.  
 Odpowiedź na pytanie związane z uroczystościami w sprawie 
poświęcenia wiertni w Pilichowie. Firma Maraton Oil uzyskała pozwolenie na 
dokonanie wiercenia badawczego tj. wiercenie pionowe,  zostanie ono 
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zakończone na dniach a próbki zostaną przesłane do Stanów  w celu wykonania 
badań. Następnie firma złoŜy nam informacje czy te złoŜa są obiecujące czy nie. 
Na tym spotkaniu dowiedzieliśmy się jak działa wiertnia. Jest to bardzo małe 
przedsiębiorstwo bardzo zorganizowane, wszystkie urządzenia są przenośne. 
Dowiedzieliśmy się jak ten gaz moŜe zalegać,  jakie są moŜliwości wydobycia, 
oglądaliśmy wiertła. 
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu – w sprawie odpowiedzi na 
pytanie radnego Zbigniewa Kobana. Zgodnie z prawem oświatowym jeśli 
konkurs nie wyłonił kandydata organ prowadzący powierza stanowisko 
dyrektora wyłonionemu przez siebie kandydatowi. Pan Sebastian Więckowski 
dlatego, Ŝe jest to nauczyciel który dotychczas pełnił funkcję wicedyrektora  
w zespole Szkół Technicznych w Kwidzynie. Brał udział w zarządzaniu 
placówką oświatową, ma doświadczenie, współkierował w szkole która równieŜ 
jest szkołą zawodową. Nadchodzący rok szkolny będzie bardzo trudnym rokiem 
dla szkolnictwa ponadgimnazjalnego dlatego, Ŝe wchodzi bardzo duŜo 
podstawowych i zasadniczych obiektów prawnych w Ŝycie jednocześnie takich 
jak podstawa kształcenia ogólnego, podstawa kształcenia zawodowego, zmiany 
w ustawie o systemie informacji oświatowej. Przez najbliŜsze kilka miesięcy 
będą funkcjonowały jednocześnie dwa systemy, rozporządzenie w sprawie 
ramowych planów nauczania, rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów, 
rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego, rozporządzenie w sprawie 
klasyfikacji i promocji przeprowadzania egzaminów. Wszystkie te zarządzenia 
dotyczą szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Pan Sebastian Więckowski w 
związku z wprowadzeniem w Ŝycie tych  zmian uczestniczył w wielu 
szkoleniach. Zarząd w związku z tym postanowił powierzyć to stanowisko Panu 
Sebastianowi Wieckowskiemu. 
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta -  28 czerwca 2012 r. odbyło się 
spotkanie z okazji 20-lecia działalności Towarzystwa Kulturalnego na terenie 
powiatu w związku z tym wziąłem udział w tym spotkaniu.  
  
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie nr 18  z działalności 
zarządu. 
 

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

 
Ad.6.  Przystąpiono do punktu Informacja o realizacji uchwał i wniosków 

Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego za I półrocze 2012 r.  
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 Jerzy Godzik – starosta – przedstawił powyŜszą informację – załącznik nr 
6 do protokołu. 

 
W dyskusji głos zabrał radny: Antoni Barganowski 
 
Odpowiedzi udzielił starosta: Jerzy Godzik 
 

Ad.7. Przystąpiono do punktu Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2012-2024 wraz  
z  informacją o przebiegu wykonania budŜetu Powiatu Kwidzyńskiego za I 
półrocze  2012 r. 

 
Marek Szulc – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, BudŜetu i 

Finansów przedstawił informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2012-2024 wraz  
z  informacją o przebiegu wykonania budŜetu Powiatu Kwidzyńskiego za I 
półrocze  2012 r. -   załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Ad.8.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwały w sprawie : 
 

b) pozbawienia kategorii drogi powiatowej w obrębie granic 
administracyjnych Gminy Kwidzyn. 

 
Andrzej Fortuna – wicestarosta – omówiła projekt powyŜszej uchwały  

i prosi o jego przyjęcie. 
 
W dyskusji głos zabrał wiceprzewodniczący rady: Andrzej Zwolak 
 
Głos zabrał Kazimierz Kończalski, przewodniczący Komisji ds. Wsi  
i Infrastruktury Wiejskiej 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 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 8 do protokołu ). 
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Ad. 9. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 

 
W dyskusji głos zabrali: 

 
Antoni Barganowski – radny dotyczy oddanej małej obwodnicy łączącej ul. 
Sportową z drogą prowadzącą do Prabut. Pobocza na tej drodze są nie koszone, 
pozapychane są rowy i przepusty. Proszę o zainteresowanie się tą sprawą. 

Media podają, Ŝe zbliŜa się termin ukończenia budowy tak długo 
wyczekiwanego mostu przez Wisłę. Czy w związku z tym jest szansa na 
wybudowanie i pozyskanie środków na budowę duŜej obwodnicy? 

RozwaŜana jest koncepcja wydzierŜawienia szpitala, kogo i według jakich 
kryteriów zaproszono do tego procesu i dlaczego ta koncepcja nie została 
przestawiona radnym? Czy potencjalny dzierŜawca będzie musiał wyłoŜyć 
odpowiednie środki Ŝeby w 2015 roku dostosować szpital do wymogów 
unijnych i czy będzie to zapisane w umowie?  

 
Andrzej Zwolak – wiceprzewodniczący rady w związku z nowym 

rokiem szkolnym w imieniu samorządowców Pana Wójta Gminy Ryjewo 
zwracam się z prośbą o połatanie dziur na drodze prowadzącej do Dzierzgonia 
tj. droga 607.  
   
  Ad.10. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 
Odpowiedzi udzielili:    
  
 Jerzy Godzik – starosta – w sprawie budowy mostu, wykonawca nie 
zgłaszał Ŝadnych opóźnień. 
 Odnośnie wydzierŜawienia udziałów w Spółce „ZDROWIE”. Ogłoszono 
zamiar wydzierŜawienia, warunki moŜna przeczytać na stronie Spółki 
„ZDROWIE”. Wszystkie warunki są mniej więcej takie same jak przy 
sprzedaŜy udziałów. 
 

Andrzej Fortuna – wicestarosta odpowiedź na pytanie  w sprawie małej 
obwodnicy. Na odcinku ponad 2 km regulacja poboczy, koszenie rowów 
odbywa się tak samo jak na pozostałych 240 km naszych dróg czyli dwa razy do 
roku zgodnie z tym ile mamy środków.  
 

W sprawie duŜej obwodnicy, jest wykonana koncepcja zamówiona przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to połączenie drogi nr 55 
od strony północnej na wysokości zjazdu na most poprzez drogę 521 czyli na 
wschód od małej obwodnicy i do drogi 55 od południa na wysokości 
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miejscowości Bądki. Jest to bardzo duŜe zadanie i inwestorem moŜe być tylko 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 

 
W sprawie odpowiedzi na pytanie wiceprzewodniczącego rady Andrzeja 

Zwolaka. Z tego miejsca przed wakacjami informowałem państwa, Ŝe nie 
posiadam Ŝadnych środków, które pozwoliłyby mi uruchomić jakiekolwiek 
zlecenie dotyczące naprawy dróg. Zarząd przygotuje korekte budŜetu na sesje 
wrześniową o ile uchwalicie państwo korekte i w tej korekcie znajdą się środki 
na naprawę dróg, które nie zostały wykonane w okresie wiosennym to zostanie 
to wykonane 

 
Mirosław Górski – radny – panie starosto myli się pan, Ŝe informacja  

o warunkach wydzierŜawienia udziałów Spółki „ZDROWIE” jest na stronie. 
Nie ma tam takiej informacji a dlatego, Ŝe przetarg ma charakter ograniczony  
i skierowany jest do wybranych pięciu podmiotów. Jakie były kryteria wyboru 
tych pięciu z pośród wszystkich? To nie jest inicjatywa Spółki „ZDROWIE” 
tylko wola właściciela czyli Zarządu.    

 
Jerzy Godzik – starosta – takie pytania powinien pan kierować do 

prezesa Spółki „ZDROWIE”. My wyraziliśmy na to zgodę uchwałą 
zgromadzenia wspólników. Prezes został zobligowany do wykonania uchwały.  
 
 Ad. 11. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
   

Mirosław Górski  – radny przedstawił oświadczenie Grupy Inicjatywnej 
wnioskującej o przeprowadzenie referendum w sprawie prywatyzacji Szpitala 
Powiatowego w Kwidzynie (oświadczenie stanowi załącznik nr 9 do protokołu). Jak 
równieŜ oświadczenie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu 
kwidzyńskiego w odpowiedzi na zarzuty postawione nam w oświadczeniach 
Koalicyjnych Klubów Platformy Obywatelskiej i Sojuszu lewicy 
Demokratycznej (oświadczenie stanowi załącznik nr 10 do protokołu). 
  

Piotr Widz – radny złoŜył oświadczenie Klubu Radnych Prawa  
i Sprawiedliwości Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie dyskusji dotyczącej 
Referendum Lokalnego z dnia 12 sierpnia 2012 r. (oświadczenie stanowi załącznik nr 
11 do protokołu).  

 
 BoŜena Rybus – radna – oświadczam, Ŝe poczułam się dotknięta 
kilkoma zdaniami, które radny Mirosław Górski wygłosił i chciałabym 
oświadczyć, Ŝe nikt mną nie manipulował. Termin referendum jaki został 
przyjęty był zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kwidzyńskiego. Referendum 
mogłoby się odbyć później jeśli zwołalibyśmy sesje nadzwyczajną. 
Najpóźniejszy termin w którym mogłoby odbyć się referendum to ostatnia 
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niedziele sierpnia. Jednym bardzo waŜnym powodem nie uzyskania 30% 
frekwencji w referendach jest to, Ŝe na terenie powiatu kwidzyńskiego jest 
bardzo duŜa liczba osób zameldowanych, które nie przebywają w tych 
miejscach.  
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  posiedzenie przewodniczących 
komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się 3 września  2012 r. o godz. 
1530, 

− odczytał zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza 
Miasta Kwidzyna na uroczyste obchody 73-rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Uroczystości odbędą się 1 września 2012 r. o godz. 1100 przy 
Skwerze Kombatantów, 

− odczytał zaproszenie na  obchody XII DoŜynek Powiatowych w dniu 9 
września b.r. przy Zespole Szkół w Sadlinkach w godz.  1400 do 2400. 

 
 
  Ad.12.  Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1635  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 
 
  
                                                                                        Przewodniczący Rady 
                                                                                                 Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 
 

 


