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Protokół nr 14/XIV 

 
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

odbytej 30 stycznia  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 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). 
 
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 XIII sesji Rady Powiatu. 
5.Sprawozdanie nr 12 z działalności zarządu. 
6.Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych rady powiatu za   
rok 2011, 

 
b) przyjęcia stanowiska dotyczącego polityki rządu wobec samorządu 

terytorialnego, 
 
c) zmiany uchwały Nr XLIX/356/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, 

 
d) zmiany Uchwały Nr XXI/137/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, 
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e) zamiaru likwidacji Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Prabutach oraz przeniesienia kształcenia 
praktycznego, 

 
f) zamiaru 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, 

 
g) zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 5  

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

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, 
 
i) zamiaru likwidacji techników uzupełniających dla: młodzieŜy oraz 

dorosłych funkcjonujących w zespołach szkół ponadgimnazjalnych, 
 
j) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica  
w Kwidzynie, 

 
k) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2  

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

 
l) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3  

w Zespole Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika  
w Kwidzynie, 

 
ł) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4  

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

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach. 
 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
9. Wolne wnioski i oświadczenia. 
10.Zamknięcie obrad sesji. 
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 Do zaproponowanego projektu porządku  obrad Starosta Jerzy Godzik    
w imieniu zarządu proponuje w punkcie 7 podjęcie uchwał w sprawach: 
podpunkt e) zamiaru likwidacji warsztatów szkolnych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Prabutach oraz przeniesienia kształcenia praktycznego  
o wycofanie tekstu uchwały, który był omawiany na komisji w dniu 24 stycznia 
2012 r. i zastąpienie go tekstem: zamiaru likwidacji warsztatów szkolnych  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach, która była omawiana na 
komisji w dniu 27 stycznia 2012 r.  
 
Za przyjęciem  głosowało – 14 osób, przeciw głosowała - 1 osoba, wstrzymały 
się – 2 osoby. Radny Zbigniew Koban nie brał udziału w głosowaniu.  

 
 Rada Powiatu w obecności 18 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
przyjęła wniosek Starosty Jerzego Godzika.    
 
 Następnie  przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad XIV 
sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego z uwzględnieniem przyjętych  zmian. 

 
1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 12 z działalności zarządu. 
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Kwidzyńskiego za rok 2011.  
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych rady powiatu za   
rok 2011, 

 
b) przyjęcia stanowiska dotyczącego polityki rządu wobec samorządu 

terytorialnego, 
 
c) zmiany uchwały Nr XLIX/356/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, 

 
d) zmiany Uchwały Nr XXI/137/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, 

 
e) zamiaru likwidacji Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Prabutach, 
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f) zamiaru 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, 

 
g) zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 5  

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

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, 
 
i) zamiaru likwidacji techników uzupełniających dla: młodzieŜy oraz 

dorosłych funkcjonujących w zespołach szkół ponadgimnazjalnych, 
 
j) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica  
w Kwidzynie, 

 
k) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2  

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

 
l) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3  

w Zespole Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika  
w Kwidzynie, 

 
ł)      zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4  

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

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach. 
 

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

  
 Rada Powiatu w obecności  18  radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła protokół z XIII sesji. 
 

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 
 Ad.5  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 12  
z działalności zarządu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
 Antoni Barganowski – radny -  dot. waŜniejszych spotkań z udziałem 
członków zarządu 5 grudnia 2011 r. wicestarosta Andrzej Fortuna, 10 stycznia 
2012 r. wicestarosta Andrzej Fortuna i członek zarządu Włodzimierz 
Dawidowski uczestniczyli w spotkaniach na temat poszukiwań gazu łupkowego 
na terenie powiatu kwidzyńskiego. Jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy  
i jakie są perspektywy? Ta sprawa budzi wśród mieszkańców róŜne emocje. 
  
Odpowiedzi udzielili : 
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – na terenie powiatu kwidzyńskiego 
zostały wydane dwie koncesje przez ministerstwo do poszukiwania złóŜ gazu 
łupkowego. Powiat podzielony jest na dwa tereny do poszukiwania z północy na 
południe. Obydwie firmy zgłosiły się w III kwartale informując starostę o tym, 
Ŝe takie koncesje posiadają i Ŝe chcieliby przeprowadzić takie poszukiwania. 
Wszystkie decyzje które w jakikolwiek sposób naruszyłyby tematy związane  
z ochroną środowiska, bądź własnością gruntów naleŜy uzgodnić z władzami 
gmin a w zakresie ochrony środowiska ze starostwem powiatowym. W miesiącu 
grudniu odbyło się spotkanie z jedną z firm która poprosiła o moŜliwość 
spotkania się z pracownikami gmin i starostwa którzy będą bezpośrednio 
zaangaŜowani w proces wydawania ewentualnych decyzji. W tym spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele samorządu Prabut poniewaŜ tam prawdopodobnie 
odbędą się pierwsze odwierty jak równieŜ z pracownikami starostwa 
szczególnie z trzech wydziałów: Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  
i Geologii, Architektury i Budownictwa, Infrastruktury i Inwestycji. 
Przedstawiciele firmy starali się poinformować starostwo o technologii 
poszukiwań tych gazów jak równieŜ o sprawach związanych z oddziaływaniem 
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na środowisko. Jedna z tych firm w niedługim czasie podejmie swoje prace po 
uzyskaniu stosownych pozwoleń na terenie gminy Prabut. Omówiono równieŜ 
konieczność spotkania się bezpośrednio z mieszkańcami na terenie którym będą 
takie prace wykonywane. 
 
 
 Rada Powiatu w obecności  18 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 12 z działalności zarządu. 
 

Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr  5  do protokołu). 
  
  
Ad.6. Przystąpiono do punktu Sprawozdanie z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kwidzyńskiego za rok 2011. 
 
 PoniewaŜ nie było głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu  
Jerzy Śnieg  zaproponował głosowanie nad przyjęciem sprawozdania. 
 
Za  przyjęciem głosowało 14 osób, wstrzymały się – 4 osoby, głosów 
przeciwnych nie było. 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 
Kwidzyńskiego za rok 2011 zostało przyjęte (załącznik nr 6 do protokołu ). 
 
Ad.7.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach : 
 

a) przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych rady powiatu 
za   rok 2011. 

 
 Głos zabrał Andrzej Hajdukiewicz, przewodniczący Komisji Statutowej 
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 18 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 7 do protokołu). 
 

b) przyjęcia stanowiska dotyczącego polityki rządu wobec samorządu 
terytorialnego 
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 Mirosław Górski – radny - omówił projekt  powyŜszej uchwały. 
 
 Głos zabrał Andrzej Hajdukiewicz, przewodniczący Komisji Statutowej 
informując, iŜ projekt uchwały jednomyślnie został odrzucony przez komisję. 

 
W dyskusji głos zabrał: starosta Jerzy Godzik 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
  Za przyjęciem  głosowały – 4 osoby, przeciw głosowało - 14 osób, 
wstrzymujących głosów nie było. 

 
Uchwała została odrzucona ( załącznik nr 8 do protokołu). 

 
 

c) zmiany uchwały Nr XLIX/356/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. 

 
 Jerzy Godzik – starosta – w imieniu zarządu projekt uchwały przedstawi 
Pani Renata Majda kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kwidzynie.  
 
 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. 
 
 PoniewaŜ nie było głosów w dyskusji, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Tomasz Frejnagiel odczytał treść uchwały. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania. 
 

Podczas głosowania na sali  obrad obecnych było 19 radnych, doszedł 
radny Jerzy Grabowski. 

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



 8 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  9 do protokołu). 
  
 

d) zmiany Uchwały Nr XXI/137/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. 

 
 
 Jerzy Godzik – starosta -  omówił projekt powyŜszej uchwały i prosi  
o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrał Andrzej Hajdukiewicz, przewodniczący Komisji Statutowej 
informując, iŜ projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 
 
W dyskusji głos zabrał radny: Mirosław Górski. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
  Za przyjęciem  głosowało – 15 osób, wstrzymały się – 4 osoby, 
przeciwnych  głosów nie było. 

 
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 10 do protokołu). 

 
e) zamiaru likwidacji Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Prabutach. 
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu - omówiła projekt powyŜszej 
uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrała Jolanta Szulc, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki informując, iŜ projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię komisji. 
 
W dyskusji głos zabrali radni: Andrzej Rupieta, Zbigniew Koban, Jolanta 
Szulc, Marek Szulc, Mirosław Górski. 
 
Odpowiedzi udzielili: starosta Jerzy Godzik, członek zarządu Danuta 
Woronowicz, wicestarosta Andrzej Fortuna. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
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Za przyjęciem  głosowało – 15 osób, przeciw głosowały – 4 osoby, 
wstrzymujących głosów nie było. 

 
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 11 do protokołu). 

 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg ogłosił przerwę. 
 
 Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do kontynuowania punktu 
Przyjęcie uchwał w sprawach: 

 
f) zamiaru 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, 

 
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu - omówiła projekt powyŜszej 
uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrała Jolanta Szulc, przewodnicząca 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. 
 
Podczas głosowania na sali  obrad obecnych było 18 radnych. 

 

 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 18 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 12 do protokołu). 
 
 

g) zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 5  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie. 

 
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu - omówiła projekt powyŜszej 
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 uzyskał 
pozytywną opinię komisji. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Podczas głosowania na sali  obrad obecnych było 17 radnych. 

 

 Za przyjęciem  głosowało – 16 osób, przeciw głosowała – 1 osoba, 
wstrzymujących głosów nie było. 

 
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 13 do protokołu). 

 
 

h) zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie. 

 
  Danuta Woronowicz – członek zarządu - omówiła projekt powyŜszej 
uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrała Jolanta Szulc, przewodnicząca 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. 
 
Podczas głosowania na sali  obrad obecnych było 19 radnych. 

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

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 14 do protokołu). 
 
 

i) zamiaru likwidacji techników uzupełniających dla: młodzieŜy oraz 
dorosłych funkcjonujących w zespołach szkół 
ponadgimnazjalnych. 
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 Danuta Woronowicz – członek zarządu - omówiła projekt powyŜszej 
uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrała Jolanta Szulc, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki informując, iŜ projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię komisji. 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał treść 
uchwały. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania. 

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

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 15 do protokołu). 
 
 
 

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

 
k) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2  

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

 
l) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3  

w Zespole Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika  
w Kwidzynie, 

 
ł) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4  

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

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach. 
 

 PoniewaŜ pięć powyŜszych projektów uchwał dotyczy praktycznie tego 
samego tematu, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej  
i Turystyki Jolanta Szulc zaproponowała, aby omówione one zostały w jednym 
bloku, natomiast głosowanie nad nimi będzie przeprowadzone oddzielnie.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg zgodził się i o zabranie głosu i ich 
omówienie poprosił Panią członek zarządu Danutę Woronowicz.  

 
 

 Danuta Woronowicz – członek zarządu - omówiła  szczegółowo 
projekty powyŜszych uchwał i prosiła o ich przyjęcie. 
 
 Głos zabrała Jolanta Szulc, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki poinformowała, Ŝe  komisja zapoznała się  
z projektami uchwał i zaopiniowała je pozytywnie. 
 

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

 
 
 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 16 do protokołu). 
 

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

 
 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 17 do protokołu). 
 

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

 
 
 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 18 do protokołu). 
 

 
ł) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, 
 
 
 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 19 do protokołu). 
 
 

m)zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach. 

 
 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 20 do protokołu). 
 

 
 Ad. 8. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
  Mirosław Górski – radny –  od początku roku słyszymy, Ŝe będzie 
przedstawiona propozycja strategii ochrony zdrowia w powiecie kwidzyńskim. 
Ponad dwa lata temu Rada Powiatu Kwidzyńskiego uchyliła taką strategie. Czy 
nowa strategia na ten temat jest przygotowywana, kto te prace koordynuje,  
w jakim zakresie są one prowadzone, czy są przygotowywane materiały 
analityczne, które pokazują jaka jest sytuacja zdrowotna mieszkańców powiatu 
kwidzyńskiego, jakie są najwaŜniejsze problemy zdrowotne i w jakich 
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kierunkach naleŜałoby przygotować profilaktykę i promocje zdrowia. Kiedy 
takiego programu moŜemy się spodziewać? 
 
   
  Ad.9. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 
Odpowiedzi udzielili:    
 
 Jerzy Godzik – starosta – nikt takich obietnic nie składał, takiej strategii 
nie opracowujemy i nie będziemy opracowywać, tamta strategia dotyczyła 
nakładów finansowych, my takiej strategii nie opracujemy.  
 
 Mirosław Górski – radny –  Czy to jest nieistotne dla państwa? Apeluje 
do zarządu i radnych powiatu kwidzyńskiego o przemyślenie czy sprawy 
bezpieczeństwa zdrowotnego w powiecie kwidzyńskim to sprawy waŜne czy 
nieistotne? Jeśli waŜne to bardzo gorąco namawiam, aby rozpocząć prace nad 
strategią ochrony zdrowia w powiecie kwidzyński, poniewaŜ te sprawy są 
ogromnie zaniedbane. 
 
 Jerzy Godzik – starosta – Jest taki dokument jak strategia rozwoju 
powiatu kwidzyńskiego i między innymi ochrona zdrowia jest tam równieŜ 
wymieniona jak szereg innych dziedzin, natomiast nie widzimy potrzeby 
opracowywania osobnej strategii ochrony zdrowia w powiecie kwidzyńskim. 
 
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu – w ramach wydziału edukacji  
i zdrowia była prowadzona ankieta dotycząca oceny stanu zdrowia 
mieszkańców powiatu kwidzyńskiego i ich potrzeb w zakresie profilaktyki 
zdrowia pod kątem przygotowania programów profilaktyki w zakresie opieki 
zdrowotnej. Starostwo otrzymało zwrotnie 613 ankiet, ankiety skierowane były 
do róŜnych podmiotów leczniczych z prośbą udostępnienie pacjentom, wróciło 
43% ankiet. W tej chwili pracownik opracowuje te ankiety.  
 
 Mirosław Górski – radny –  Czy zarząd wie jak wygląda powiat 
kwidzyński pod względem wskaźników na tle województwa pomorskiego, jak 
wygląda umieralność na choroby układu krąŜenia, czy jest wyŜsza w powiecie 
kwidzyńskim niŜ średnia województwa? Jak powiat kwidzyński wygląda  
w stosunku do mapy kraju, jak wygląda umieralność na nowotwory złośliwe, 
czy widzicie państwo tu problem? Czy jesteśmy bezpieczni czy nie, czy 
powinniśmy się niepokoić? Czy państwo to analizujecie, czy zbieracie takie 
dane i  czy staracie się na te dane reagować? 
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 Danuta Woronowicz – członek zarządu – oprócz ankiety starostwo 
wystąpiło o dane epidemiologiczne, dane zarówno z ankiet jak i z danych 
epidemiologicznych będą słuŜyły opracowaniu programu profilaktyki 
zdrowotnej. 
 
 Jerzy Godzik – starosta – wszystkie dane dostępne są kaŜdemu 
obywatelowi, moŜna znaleźć je w publikacji głównego urzędu statystycznego. 
Na podstawie tych danych są opracowywane programy natomiast te dane nie są 
potrzebne do opracowania strategii poniewaŜ starostwo na tym się nie zna.  
W strategii ochrony zdrowia województwa pomorskiego uczestniczyli 
profesorowie, wybitni znawcy tej dziedziny.  
  
  
  Ad.10. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
 
 Mirosław Górski – radny – odczytał pismo skierowane do 
Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego przez radę ordynatorów 
szpitala w Kwidzynie   - pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  
 
 Jerzy Śnieg - przewodniczący Rady – następnego dnia kiedy pismo 
został dostarczone zostało przekazane panu staroście Jerzemu Godzikowi  
i efektem było to, Ŝe sprawa została poruszona na walnym zgromadzeniu spółki. 
 
 Zbigniew Koban – radny – złoŜył gratulacje panu Piotrowi Widz 
związane z faktem, Ŝe został powołany na stanowisko dyrektora kwidzyńskiej 
biblioteki. ZłoŜył równieŜ swoje niezadowolenie, Ŝe nie zostało to ogłoszone  
w trybie konkursu.  
  
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  posiedzenie przewodniczących 
komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się   6 lutego 2012 r. o godz. 
1530.  
 
  Ad.11.  Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1900  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 
 
  
                                                                                        Przewodniczący Rady 
                                                                                                 Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 
 

 


