Protokół nr 34/XXXIV
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego
odbytej 16 grudnia 2013 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 20 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).
Nieobecna na sesji są radna Jolanta Szulc.
Protokołuje: Justyna Tarka.
Ad. 3. Przystąpiono do punktu Przedstawienie porządku obrad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu.
Sprawozdanie nr 32 z działalności zarządu.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieŜy pod nazwą: „Lokalny Program Wspierania
Uzdolnień w Powiecie Kwidzyńskim”,
b) określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom
i młodzieŜy - wspieranie szczególnych uzdolnień w zakresie
matematyki, fizyki i informatyki,
c) zmiany nazwy placówki opiekuńczo-wychowawczej „ Domy dla
Dzieci w Kwidzynie” przy ulicy Grudziądzkiej 8 oraz zmiany
statutu „ Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie” przy ulicy
Grudziądzkiej 8,
d) nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiących własność
Gminy Gardeja do powiatowego zasobu nieruchomości,
e) planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2014,
f) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok
2014,
g) zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2014,
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h) zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2014,
i) przyjęcia
wieloletniej
prognozy
finansowej
powiatu
kwidzyńskiego,
j) budŜetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2014.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wnioski i oświadczenia.
10.Zamknięcie obrad sesji.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad.4. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady
Powiatu.
Rada Powiatu w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła protokół z XXXIII sesji.
Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ).
Ad.5.
Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 32
z działalności zarządu.
Antoni Barganowski – radny – w sprawie najwaŜniejszych spotkań
członków zarządu: 17.10.2013 r. - wicestarosta Andrzej Fortuna spotkał się z
Panem Józefem Jurosem Prezesem EMC Instytut Medyczny SA w temacie
planów dotyczących rozwoju Spółki „Zdrowie”. 18.10.2013 r. - starosta Jerzy
Godzik wziął udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki
„Zdrowie” Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie. Jakie są plany inwestycyjne
Firmy EMC Instytut Medyczny SA
Jerzy Godzik – starosta – po przejęciu przez EMC Instytut Medyczny
SA udziałów Firma ta musi dokonać pewnych zmian w statucie. Natomiast co
do zamierzeń inwestycyjnych nie jestem w tej chwili upowaŜniony do ich
ujawniania. Jest to spółka giełdowa w związku z tym wszelkie informacje muszą
być najpierw upublicznione przez zarząd spółki tak aby nie złamać pewnych
procedur giełdowych.
Andrzej Fortuna – wicestarosta – z tego kalendarza wynika, Ŝe to
spotkanie odbyło się przed Walnym Zgromadzeniem wobec tego
rozmawialiśmy o tym co będzie przedmiotem Walnego Zgromadzenia
o zmianach koniecznych w Zarządzie Spółki, Radzie Nadzorczej
i o zamierzeniach inwestycyjnych. Jeśli chodzi o horyzont czasowy to one
powinny być zrealizowane w ciągu 24 miesięcy. W pierwszej kolejności będzie
rozbudowa poradni specjalistycznych jak równieŜ modernizacja na oddziałach
szpitalnych.
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Rada Powiatu w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie nr 32 z działalności zarządu.
Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr 5 do protokołu).
Ad.6. Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawie :
a) przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieŜy pod nazwą: „Lokalny Program Wspierania
Uzdolnień w Powiecie Kwidzyńskim”,
b) określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom
i młodzieŜy - wspieranie szczególnych uzdolnień w zakresie
matematyki, fizyki i informatyki,
PoniewaŜ dwie powyŜsze projekty uchwał dotyczą 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 projekty
powyŜszych uchwał i prosi o ich przyjęcie.
a) przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieŜy pod nazwą: „Lokalny Program Wspierania
Uzdolnień w Powiecie Kwidzyńskim”,
Głos zabrał Piotr Widz wiceprzewodniczący 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.
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 6 do protokołu).
b) określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom
i młodzieŜy - wspieranie szczególnych uzdolnień w zakresie
matematyki, fizyki i informatyki,
Głos zabrał Piotr Widz wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystyki, 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 20 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 7 do protokołu).
c) zmiany nazwy placówki opiekuńczo-wychowawczej „ Domy dla
Dzieci w Kwidzynie” przy ulicy Grudziądzkiej 8 oraz zmiany statutu „
Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie” przy ulicy Grudziądzkiej
8,
Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kwidzynie – omówiła projekty powyŜszych uchwał i prosi o ich przyjęcie.
Głos zabrała Krystyna Łapacz wiceprzewodnicząca 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 20 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 8 do protokołu).
d) nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Gminy
Gardeja do powiatowego zasobu nieruchomości,
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.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały
i przystąpiono do głosowania.
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 9 do protokołu).
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e) planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2014,
Andrzej Hajdukiewicz - przewodniczący Komisji Statutowej – omówił
projekt powyŜszej uchwały.
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 – 19 osób, wstrzymała się – 1 osoba, głosów
przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 10 do protokołu).
f) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok
2014,
Andrzej Hajdukiewicz - przewodniczący Komisji Statutowej – omówił
projekt powyŜszej uchwały informując, iŜ plany pracy komisji stałych były
omawiane i akceptowane przez członków poszczególnych komisji.
Poinformował równieŜ, Ŝe na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną
opinię.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść
uchwały i przystąpiono do głosowania.
Rada Powiatu w obecności 20
jednogłośnie podjęła uchwałę.

radnych uczestniczących w posiedzeniu

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 11 do protokołu).
g) zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2014,
Andrzej Hajdukiewicz - przewodniczący Komisji Statutowej – omówił
projekt powyŜszej uchwały.
Poinformował równieŜ, Ŝe na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną
opinię.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść
uchwały i przystąpiono do głosowania.
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Rada Powiatu w obecności 20
jednogłośnie podjęła uchwałę.

radnych uczestniczących w posiedzeniu

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 12 do protokołu).
h) zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2014,
Andrzej Hajdukiewicz - przewodniczący Komisji Statutowej – omówił
projekt powyŜszej uchwały.
Poinformował równieŜ, Ŝe na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną
opinię.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść
uchwały i przystąpiono do głosowania.
Rada Powiatu w obecności 20
jednogłośnie podjęła uchwałę.

radnych uczestniczących w posiedzeniu

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 13 do protokołu).
i) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego,
Jerzy Godzik – starosta finansowej powiatu kwidzyńskiego.

omówił projekt

wieloletniej prognozy

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel
odczytał
uchwałę Nr 247/p117/F/I/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie opinii
o projekcie uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2014-2024załącznik nr 14 do protokołu.

Następnie przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu Kwidzyńskiego
odczytali opinie w sprawie głosowania nad projektem wieloletniej prognozy
finansowej powiatu kwidzyńskiego.
1. Zdzisław Biesiekierski – przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – za przyjęciem głosowały – 4
osoby, wstrzymało się – 0 osób, głosów przeciwnych - 0 - załącznik nr 15
do protokołu.
2. Kazimierz Kończalski – przewodniczący Komisji ds. Wsi i Infrastruktury
Wiejskiej – za przyjęciem głosowały – 4 osoby, wstrzymało się – 0 osób,
głosów przeciwnych – 0 – załącznik nr 16 do protokołu.
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3. Piotr Widz – wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki- za przyjęciem głosowało – 5 osób, wstrzymały się – 4
osoby, przeciw głosowało – 0 osób – załącznik nr 17 do protokołu.
4. Anna Ronowska – przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli - za przyjęciem głosowały – 4 osoby, wstrzymało
się – 0, głosów przeciwnych – 0 – załącznik nr 18 do protokołu.
5. Jerzy Grabowski – przewodniczący Komisji ds. Zdrowia – za przyjęciem
głosowały – 3 osoby, wstrzymało się – 0 osób, głosów przeciwnych
- 0 - załącznik nr 19 do protokołu.
6. Katarzyna Opacka – przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej, Opieki
Społecznej i Aktywizacji Zawodowej - za przyjęciem głosowało – 5 osób,
wstrzymały się – 4 osoby, przeciw głosowało -0 osób– załącznik nr 20 do
protokołu.
7. Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – za przyjęciem
głosowały – 3 osoby, wstrzymało się – 0 osób, głosów przeciwnych - 0 załącznik nr 21 do protokołu.
8. Marek Szulc – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, BudŜetu i
Finansów – za przyjęciem głosowało – 11 osób, wstrzymało się – 0 osób,
głosów przeciwnych - 0 - załącznik nr 22 do protokołu.
PoniewaŜ nie było głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Śnieg odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, wstrzymało się – 5 osób, głosów
przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 23 do protokołu ).
j) budŜetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2014,
Jerzy Godzik – starosta kwidzyńskiego na rok 2014.

omówił projekt budŜetu powiatu

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel
odczytał
uchwałę Nr 248/p117/I/P/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie opinii
o projekcie uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie budŜetu Powiatu
Kwidzyńskiego na 2014 rok oraz moŜliwości sfinansowania planowanego
deficytu budŜetu. - załącznik nr 24 do protokołu.
Następnie przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu Kwidzyńskiego
odczytali opinie w sprawie głosowania nad projektem budŜetu powiatu
kwidzyńskiego na rok 2014.
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1. Zdzisław Biesiekierski – przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – za przyjęciem głosowały – 4
osoby, wstrzymało się – 0 osób, głosów przeciwnych - 0 - załącznik nr
25 do protokołu.
2. Kazimierz Kończalski – przewodniczący Komisji ds. Wsi i Infrastruktury
Wiejskiej – za przyjęciem głosowały – 4 osoby, wstrzymało się – 0 osób,
głosów przeciwnych – 0 – załącznik nr 26 do protokołu.
3. Piotr Widz – wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki- za przyjęciem głosowało – 5 osób, wstrzymała się –
1 osoba, przeciw głosowały – 3 osoby – załącznik nr 27 do protokołu.
4. Anna Ronowska – przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli - za przyjęciem głosowało – 4 osoby,
wstrzymało się – 0, głosów przeciwnych – 0 – załącznik nr 28 do
protokołu.
5. Jerzy Grabowski – przewodniczący Komisji ds. Zdrowia – za przyjęciem
głosowały – 3 osoby, wstrzymało się – 0 osób, głosów przeciwnych
- 0 - załącznik nr 29 do protokołu.
6. Katarzyna Opacka – przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej,
Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej - za przyjęciem głosowało –
5 osób, wstrzymała się – 1 osoba, przeciw głosowały -3 osoby– załącznik
nr 30 do protokołu.
7. Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – za
przyjęciem głosowały – 3 osoby, wstrzymało się – 0 osób, głosów
przeciwnych - 0 - załącznik nr 31 do protokołu.
8. Marek Szulc – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, BudŜetu
i Finansów – za przyjęciem głosowało – 11 osób, wstrzymało się – 0
osób, głosów przeciwnych - 0 - załącznik nr 32 do protokołu.
W dyskusji głos zabrał starosta Jerzy Godzik
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał treść
uchwały.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do
głosowania.
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, przeciw głosowało – 5 osób, głosów
wstrzymujących nie było.
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 33 do protokołu).

Ad. 7. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych.
Głosów w dyskusji nie było.
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Ad.8. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Głosów w dyskusji nie było.
Ad. 9. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia.
Andrzej Hajdukiewicz – radny – przekazał zaproszenie do wzięcia
udziału przedstawicieli Rady Powiatu w meczu piłki siatkowej, który odbędzie
się 12 stycznia 2014 r. w Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie ul. Kamienna 18.
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady - złoŜył Ŝyczenia świąteczne
i noworoczne. Poinformował równieŜ, Ŝe do Rady wpłynęły Ŝyczenia
świąteczne.
- posiedzenie przewodniczących komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie
się 7 stycznia 2014 r. o godz. 1530.
Ad.10. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1705 zamknął obrady wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”.

Przewodniczący Rady

Jerzy Śnieg
Protokołowała:
Justyna Tarka
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