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Protokół nr 17/XVII 

 
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

odbytej 30 kwietnia 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 XVI sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 15 z działalności zarządu. 
6. Ocena zasobów pomocy społecznej - informacja. 
7. Informacja z działalności w 2011 r.: 

a) Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, 
b) Prokuratora Rejonowego w Kwidzynie, 
c) Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
d) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie, 
e) Komendanta Społecznej StraŜy Rybackiej Powiatu Kwidzyńskiego. 

 
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania  
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za 
rok 2011, 

b) określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r.,  

c) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół 
specjalnych w powiecie kwidzyńskim, 
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d) o zmianie uchwały nr XIII/85/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

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

f) zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Kwidzynie”, 

g) zmiany uchwały nr XIII/97/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie 
nieodpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości, 
nieruchomości  przekazanych przez  Gminę Sadlinki, 

h) powołania komisji do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców  
o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy, 

i) zabezpieczenia poŜyczki udzielanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Powiślańskiej Regionalnej 
Agencji Zarządzania Energią z siedzibą w miejscowości Górki 3, na 
pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu „Utworzenie 
Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią” finansowanego 
ze środków Unii Europejskiej. 

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. 
 
 Ad.4. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady 
Powiatu.   

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

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 
 Ad.5.  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 15  
z działalności zarządu. 
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie nr 15  z działalności 
zarządu. 
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Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr  5  do protokołu). 
  

Ad.6.  Przystąpiono do punktu Ocena zasobów pomocy społecznej - 
informacja. 
 
 Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie przedłoŜyła informacje  na temat oceny  zasobów pomocy 
społecznej – informacja stanowi załącznik 6 do protokołu.  
 
 
 Ad.7. Przystąpiono do punktu Przyjęcie informacji z działalności             
w 2010 r.: 
 

a) Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie 
 

Jerzy Bartnicki – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie – 
przedstawił  informację o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie 
za   2011 rok -  informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrał radny Zbigniew Koban, Przewodniczący Rady Jerzy 
Śnieg 
 
Odpowiedzi udzielił Jerzy Godzik, starosta, Jerzy Bartnicki, dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie 
 
Nie było więcej pytań, więc Przewodniczący Rady Powiatu podziękował Panu 
Jerzemu Bartnickiemu  za przedstawioną informację. 
 

b) Prokuratora Rejonowego w Kwidzynie, 
 

Głos zabrała Anna Ronowska,  przewodnicząca Komisji Porządku 
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli informując, iŜ Pan Prokurator przesłał 
informacje na piśmie, komisja zapoznała się i nie wnosi Ŝadnych uwag.  
 

Na sesji nie był obecny pan Prokurator Piotr Jankowski, więc 
przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił pana Starostę, aby 
Informacja  z działalności  Prokuratora Rejonowego w Kwidzynie  została  
umieszczona  na stronie internetowej Starostwa – informacja stanowi załącznik nr  8 
do protokołu. 
 

c) Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
 

Józef Świokło – Powiatowy  Lekarz Weterynarii -  przedstawił Informację 
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z działalności Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Kwidzynie za rok 2011 –  
informacja stanowi załącznik  nr 9 do protokołu. 
 
 PoniewaŜ nie było pytań,  przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg 
podziękował Panu Józefowi Świokło za przedstawienie informacji. 
 

d)  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie, 
 

BoŜena Pajewska –Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie -  
przedstawiła  Informację z  działalności  Powiatowego Nadzoru Budowlanego 
za rok 2011 r. – informacja   stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
PoniewaŜ nie było pytań,  przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg 
podziękował Pani BoŜenie  Pajewskiej za przedstawienie informacji. 
 

e) Komendanta Społecznej StraŜy Rybackiej Powiatu Kwidzyńskiego. 
 

Głos zabrała Anna Ronowska,  przewodnicząca Komisji Porządku 
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli informując, iŜ Pan Komendant 
Społecznej StraŜy Rybackiej  przesłał informacje osobiście, komisja zapoznała 
się i nie wnosi Ŝadnych uwag.  
 

Na sesji nie był obecny pan Komendant StraŜy Rybackiej  Seweryn 
Wierzchowski  więc przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił pana 
Starostę, aby Informacja  z działalności  Komendanta Społecznej StraŜy 
Rybackiej Powiatu Kwidzyńskiego została  umieszczona  na stronie 
internetowej Starostwa – informacja stanowi załącznik nr  11 do protokołu. 
 
 

Ad.8. Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad Podjęcie uchwał w 
sprawach : 
 

a) przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania  
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie 
za rok 2011, 
 

Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie -  szczegółowo omówiła projekt uchwały i prosi o jego podjęcie. 
 
W dyskusji głos zabrała radna  Anna Ronowska. 
 
Odpowiedzi udzieliła Renata Majda - kierownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. 
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Głos zabrała Katarzyna Opacka, przewodnicząca Komisji Polityki 
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej 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 12 do protokołu). 
 
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przywitał przybyłych 
gości: Posła Jerzego Kozdronia i Przewodniczącego Rady Miasta Kwidzyn 
Kazimierza Gorlewicza. 
 
Głos zabrał poseł Jerzy Kozdroń. 
 

b) określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r.,  

 
Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kwidzynie -  szczegółowo omówiła projekt uchwały i prosi o jego podjęcie. 
 

Głos zabrała Katarzyna Opacka, przewodnicząca Komisji Polityki 
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej 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 13 do protokołu). 
 

c) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz 
szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim, 
 

Danuta Woronowicz – członek zarządu - omówiła projekt uchwały i 
prosi o jego przyjęcie. 
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Głos zabrała Jolanta Szulc,  przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki informując, iŜ projekt uchwały przy jednym 
głosie wstrzymującym 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 14 do protokołu). 
 

d) 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). 
 

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

  
Za przyjęciem głosowało – 16 osób,  wstrzymało się –  4 osoby, przeciw 
głosowała 1 osoba. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  16  do protokołu). 
 

f) zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Kwidzynie”, 

 
 Ewa Bejgrowicz – skarbnik  – omówiła 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 Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
przystąpił do głosowania. 
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 

 
Uchwała została podjęta ( załącznik nr  17 do protokołu). 

 
g) zmiany uchwały nr XIII/97/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie 

nieodpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości, 
nieruchomości  przekazanych przez  Gminę Sadlinki, 

 
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. 
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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  18 do protokołu). 
 

h) powołania komisji do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców  
o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy, 

 
Jerzy Godzik – starosta - omówił projekt powyŜszej uchwały  

i prosi o jego przyjęcie. 

Przewodniczący Komisji Statutowej Andrzej Hajdukiewicz  poinformował, 
iŜ komisja  pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
W dyskusji głos zabrał radny  Mirosław Górski i Przewodniczący Rady Jerzy 
Śnieg. 
 
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). 
 

i) zabezpieczenia poŜyczki udzielanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Powiślańskiej 
Regionalnej Agencji Zarządzania Energią z siedzibą w miejscowości 
Górki 3, na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu 
„Utworzenie Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią” 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

 
 
 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. 
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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  20 do protokołu). 
 

Ad. 9. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
  Mirosław Górski – radny -  dot. wywiadu pana starosty dla lokalnego 
kuriera kwidzyńskiego w której pan starosta uŜył argumentu mówiącego o tym, 
Ŝe 50% matek z terenu powiatu kwidzyńskiego rodzi poza granicami tego 
powiatu, mówi pan równieŜ o złej opinii szpitala szczególnie oddziału 
połoŜniczego. Skąd źródło tych informacji, na jakie dane pan starosta się 
powołuje?  
 
 Andrzej Zwolak – wiceprzewodniczący rady – wystosował prośbę  
w związku z nieobecnościami słuŜb, które przedstawiają coroczne informacje 
aby umieszczać te informacje  jedynie na stronie internetowej starostwa.  
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący rady – informacje przedstawiane są na 
zarządzie, następnie przekazywane są na komisje i sesje. Jeśli nie ma 
przedstawicieli na zarządzie taka informacja nie jest przekazywana dalej.  
 
    
  Ad.10. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 
Odpowiedzi udzielili:    
 
 Jerzy Godzik – starosta – w sprawie pytania pana radnego Mirosława 
Górskiego. Nie wypowiadałem się na ten temat, prawdopodobnie jest to 
komentarz odredakcyjny, to nie są moje słowa.  
 
 Odnośnie ograniczenia sprawozdań, nie wszystkie są w naszej bieŜącej 
działalności potrzebne,  jeśli jest to zbędne to zrobimy wszystko, Ŝeby 
maksymalnie ograniczyć. Chyba, Ŝe któraś ze słuŜb będzie chciała koniecznie 
zaprezentować się przed państwem i społeczeństwem wtedy wyrazimy taka 
wole.  
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 Mirosław Górski – radny – cieszę się, Ŝe to nie pana słowa panie 
starosto, ale skoro juŜ takie słowa padły w gazecie a mamy moŜliwość 
sprostowania tych danych zwracam się do czytelników tej gazety, osób które 
zostały przez nią wprowadzone w błąd ze sprostowaniem. To nie prawda, Ŝe 
kobiety z powiatu kwidzyńskiego masowo wyjeŜdŜają poza nasz powiat. 
Naturalne migracje czyli ilość kobiet które rodzą poza naszym powiatem 
wynoszą 15%, większość to porody przedwczesne i mnogie, które z mocy 
ustawy i zasad obowiązujących w połoŜnictwie odbywają się w ośrodkach 
wysokospecjalistycznych. Druga grupa porodów odbywających się poza naszym 
powiatem to porody za granicą naszego kraju. Wielu młodych ludzi pracuje 
poza granicami kraju, rodzą tam dzieci i bardzo dobrze, Ŝe w naszym urzędzie 
stanu cywilnego są tam rejestrowane i stają się obywatelami naszego powiatu. 
Stosunkowo nieliczna grupa dokonuje wyborów aby rodzić w ościennych 
powiatach głównie w Sztumie. Mniej więcej taka sama liczba przyjeŜdŜa do nas 
rodzić. We wszystkich badaniach, opinii, satysfakcji, oddział połoŜniczy osiąga 
bardzo wysokie wyniki. W corocznych ankietach prowadzonych przez nadzór 
połoŜniczy szpital kwidzyński, oddział połoŜniczy w naszym mieście  ma 
bardzo wysokie wskaźniki bezpieczeństwa.   
   
 
 Ad. 11. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
 
   
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  posiedzenie przewodniczących 
komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się 7 maja  2012 r. o godz. 1530, 

− odczytał zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie i 
Burmistrza Miasta Kwidzyna do udziału w uroczystościach związanych z 
rocznicą konstytucji 3 maja, 

− w imieniu OPZZ „Solidarność” zaprosił radnych na 1 maja br. o godz. 
1000 na składanie wiązanek przed Pomnikiem Piłsudskiego w Kwidzynie. 

 
  Ad.12.  Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1715  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 
 
  
                                                                                        Przewodniczący Rady 
                                                                                                 Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 
 

 


