Protokół nr 29/XXIX
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego
odbytej 24 czerwca 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).
Nieobecny na posiedzeniu jest radny Andrzej Rupieta.
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 XXVIII sesji Rady Powiatu.
Sprawozdanie nr 27 z działalności zarządu.
Informacja Zarządu Powiatu o zbyciu udziałów oraz uŜytkowania udziałów
"Zdrowie" spółka z o.o. z siedzibą w Kwidzynie.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) powierzenia Gminie Gardeja prowadzenia zadania publicznego
z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XIII
DoŜynek Powiatowych,
b) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniŜek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osobom pełniącym stanowiska
kierownicze w szkole lub placówce, przyznania zwolnienia od
obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, określenia przypadków, w
jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć moŜna
obniŜyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz
warunków i trybu tego obniŜenia,
c) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz
szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim,
d) wprowadzenia
zakazu
uŜywania
jednostek
pływających
wyposaŜonych w silniki o napędzie spalinowym na jeziorze Burgale,
gmina Prabuty, powiat kwidzyński,
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e) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu
usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od
usunięcia pojazdu,
f) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu pomieszczenia przeznaczonego na punkt kasowy dla
banku na czas obowiązywania umowy na kompleksową obsługę
bankową budŜetu powiatu kwidzyńskiego,
g) wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie
współdziałania z innymi powiatami,
h) o zmianie uchwały nr XXIV/172/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej powiatu kwidzyńskiego,
i) o zmianie uchwały nr XXIV/173/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budŜetu powiatu kwidzyńskiego
na rok 2013,
j) przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno –
Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2012 r.,
k) zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu kwidzyńskiego za
2012 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu powiatu
kwidzyńskiego za 2012 r.,
l) absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za rok 2012.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10.Wnioski i oświadczenia.
11.Zamknięcie obrad sesji.
Do zaproponowanego porządku obrad Wicestarosta Andrzej Fortuna
w imieniu zarządu proponuje w punkcie 7 podjęcie uchwał w sprawach:
dopisanie projektu Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy poddzierŜawy
nieruchomości dla Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp.
z o.o. Proponuje aby ten projekt uchwały rozpatrzy w punkcie 7 w podpunkcie
a jako pierwszą uchwałę.
Zbigniew Koban – radny - czy Pan Przewodniczący przewiduje
w punkcie 6 moŜliwość zadawania pytań i ewentualnej dyskusji czy jest to tylko
informacja jednostronna zarządu?
Jerzy Śnieg – Przewodniczący Rady – tak jak zawsze informacja
i dyskusja.
Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania nad
zgłoszonym przez wicestarostę Andrzeja Fortunę wniosku o dodanie do
porządku obrad jako punkt 7a projektu uchwały w sprawie zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy poddzierŜawy
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nieruchomości dla Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp.
z o.o.,
Za przyjęciem głosowało – 20 osób,
przeciwnych nie było.

wstrzymało się –

0 osób, głosów

Rada Powiatu w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu przyjęła
wniosek wicestarosty Andrzeja Fortuny.
Następnie Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg odczytał porządek obrad
XXIX sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu.
Sprawozdanie nr 27 z działalności zarządu.
Informacja Zarządu Powiatu o zbyciu udziałów oraz uŜytkowania
udziałów "Zdrowie" spółka z o.o. z siedzibą w Kwidzynie.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia
umowy
poddzierŜawy
nieruchomości
dla
Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp.
z o.o.,
b) powierzenia Gminie Gardeja prowadzenia zadania publicznego
z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji
XIII DoŜynek Powiatowych,
c) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniŜek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osobom pełniącym
stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, przyznania
zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art.
42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu
w pełnym wymiarze zajęć moŜna obniŜyć tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego
obniŜenia,
d) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
oraz szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim,
e) wprowadzenia zakazu uŜywania jednostek pływających
wyposaŜonych w silniki o napędzie spalinowym na jeziorze
Burgale, gmina Prabuty, powiat kwidzyński,
f) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu
usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu,
g) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu pomieszczenia przeznaczonego na
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punkt kasowy dla banku na czas obowiązywania umowy na
kompleksową
obsługę
bankową
budŜetu
powiatu
kwidzyńskiego,
h) wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie
współdziałania z innymi powiatami,
i) o zmianie uchwały nr XXIV/172/2012 Rady Powiatu
Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego,
j) o zmianie uchwały nr XXIV/173/2012 Rady Powiatu
Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budŜetu
powiatu kwidzyńskiego na rok 2013,
k) przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju
Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2012 r.,
l) zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego
powiatu
kwidzyńskiego za 2012 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budŜetu powiatu kwidzyńskiego za 2012 r.,
m) absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za rok 2012.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10.Wnioski i oświadczenia.
11.Zamknięcie obrad sesji.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad.4. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady
Powiatu.
Rada Powiatu w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła protokół z XXVIII sesji.
Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ).
Ad.5.
Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 27
z działalności zarządu.
W dyskusji głos zabrali:
Zbigniew Koban – radny – w sprawie wydania zgody na obniŜenie
czynszu dzierŜawnego dla pani BoŜeny Thiel Szkolenie Kandydatów na
kierowców przewóz osób „Enduro”. Czym to jest motywowane i jaka jest skala
tej zmiany?
W sprawie aneksu do umowy dzierŜawnej do nieruchomości w Dankowie 13A.
na czym ten aneks polega?
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Mirosław Górski – radny – Proszę o rozszerzenie informacji dotyczącej
dowodów doręczenia rodzicom uczniów, zawiadomień o planowaniu likwidacji
szkół, co ona zawiera?
Odpowiedzi udzielili :
Jerzy Godzik – starosta – w sprawie kopii dowodów, dostarczymy
pismo dlatego, Ŝe trudno jest sobie przypomnieć co 23 kwietnia 2013 r.
napisaliśmy do Pana Wojewody. Merytorycznie na pewno było zapytanie czy
był spełniony warunek dostarczenia rodzicom powiadomienia w sprawie
zamiaru likwidacji natomiast szczegóły tego pisma dostarczymy.
Andrzej Fortuna – wicestarosta - na temat obniŜenia czynszu dla Pani
BoŜeny Thiel. Chodzi o nieruchomość połoŜoną w miejscowości Prabuty po
byłych warsztatach szkolnych. Pani BoŜena Thiel jest jednym z dwóch
dzierŜawców niewielkiej części tej nieruchomości. Dość duŜa grupa
poprzednich dzierŜawców zrezygnowała z korzystania z tego obiektu. Obiekt
jest przeznaczony od ponad roku do sprzedaŜy niestety nie moŜe znaleźć
nabywcy. To była prośba o moŜliwość rozwaŜenia obniŜenia na okres od
1 maja 2013 r. do 30 września 2013 r. czynszu o 50%. Takie upowaŜnienie
posiada Starosta i z niego skorzystał, na ten okres czynsz został obniŜony.
Kolejne pytanie dotyczyło projektu aneksu dzierŜawy nieruchomości
w Dankowie . Jest to obiekt, który zakupiliśmy kilka lat temu na potrzeby
rodziny zawodowej. One z mocy prawa zmieniły swoją nazwę dlatego teŜ
musieliśmy zawrzeć z „właściwym podmiotem” i tylko tego to dotyczyło.
Rada Powiatu w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie nr 27 z działalności zarządu.
Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr 5 do protokołu).
Ad.6. Przystąpiono do punktu Informacja Zarządu Powiatu o zbyciu
udziałów oraz uŜytkowania udziałów "Zdrowie" spółka z o.o. z siedzibą
w Kwidzynie.
Jerzy Godzik – starosta - przedłoŜył informację o zbyciu udziałów oraz
uŜytkowania udziałów "Zdrowie" spółka z o.o. z siedzibą w Kwidzynie.
W dyskusji głos zabrali radni: Mirosław Górski, BoŜena Rybus, Zbigniew
Koban, Antonii Barganowski, Andrzej Zwolak, Piotr Widz, starosta Jerzy
Godzik oraz senator Leszek Czarnobaj.
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg ogłosił 5 minutową przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady sesji i przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał
w sprawach.
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Ad.7. Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy poddzierŜawy nieruchomości dla Kwidzyńskiego Parku
Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o.,
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.
W dyskusji głos zabrał radny Zbigniew Koban.
Odpowiedzi udzielił wicestarosta Andrzej Fortuna.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały
i przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem głosowało – 16 osób, wstrzymały się
przeciwnych nie było.

- 4 osoby, głosów

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 6 do protokołu).
b) powierzenia Gminie Gardeja prowadzenia zadania publicznego
z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XIII
DoŜynek Powiatowych,
Jerzy Godzik – starosta - omówił projekt powyŜszej uchwały i prosi
o jego przyjęcie.
Następnie głos zabrała przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki Jolanta Szulc i poinformowała, Ŝe komisja zapoznała się
z projektem uchwały i zaopiniowała ją pozytywnie.
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).
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c) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniŜek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osobom pełniącym
stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, przyznania
zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art.
42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w
pełnym wymiarze zajęć moŜna obniŜyć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniŜenia,
Anna Baranow – pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu,
Turystyki i Zdrowia Publicznego - omówiła projekt powyŜszej uchwały
i prosi o jego przyjęcie.
Następnie głos zabrała przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki Jolanta Szulc i poinformowała, Ŝe komisja zapoznała się
z projektem uchwały i zaopiniowała ją pozytywnie.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały
i przystąpiono do głosowania.
Podczas głosowania nad projektem uchwały 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 8 do protokołu).
d) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz
szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim,
Anna Baranow – pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu,
Turystyki i Zdrowia Publicznego - omówiła projekt powyŜszej uchwały
i prosi o jego przyjęcie.
Następnie głos zabrała przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki Jolanta Szulc i poinformowała, Ŝe komisja zapoznała się
z projektem uchwały w wyniku głosowania 4 osoby głosowały za, 4 osoby
głosowały przeciw i 1 osoba wstrzymała się.
W dyskusji głos zabrał radny Zbigniew Koban.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały
i przystąpiono do głosowania.
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Podczas głosowania nad projektem uchwały na sali obrad obecnych było 19
radnych.
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, wstrzymały się
głosowały – 4 osoby.

- 1 osoba, przeciw

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 9 do protokołu).
e) wprowadzenia zakazu uŜywania jednostek pływających
wyposaŜonych w silniki o napędzie spalinowym na jeziorze
Burgale, gmina Prabuty, powiat kwidzyński,
Andrzej Fortuna – wicestarosta - omówił projekt powyŜszej uchwały
i prosi o jego przyjęcie.
Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej Zdzisława Biesiekierskiego i poinformował,
Ŝe komisja zapoznała się z projektem uchwały i zaopiniowała ją pozytywnie.
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 10 do protokołu).
f) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu
usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia
od usunięcia pojazdu,
Jerzy Godzik – starosta - omówił projekt powyŜszej uchwały i prosi
o jego przyjęcie.
Następnie głos zabrała przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli Anna Ronowska i poinformowała, Ŝe komisja
zapoznała się z projektem uchwały i zaopiniowała ją pozytywnie.
W dyskusji głos zabrała radna BoŜena Rybus.
Odpowiedzi udzielił starosta Jerzy Godzik.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał treść uchwały.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do
głosowania.
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Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 11 do protokołu).
g) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu pomieszczenia przeznaczonego na punkt kasowy
dla banku na czas obowiązywania umowy na kompleksową
obsługę bankową budŜetu powiatu kwidzyńskiego,
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 12 do protokołu).

h) wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia
współdziałania z innymi powiatami,

w

sprawie

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 13 do protokołu).
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i) zmianie uchwały nr XXIV/172/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 17 grudnia 2012r. 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, wstrzymały się – 4 osoby, głosów
przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 14 do protokołu)
j) zmianie uchwały nr XXIV/173/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budŜetu powiatu
kwidzyńskiego na rok 2013,
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.
Za przyjęciem głosowało – 16 osób, przeciw głosowały – 4 osoby, głosów
wstrzymujących nie było.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 15 do protokołu)
k) przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno –
Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2012 r.,
Robert Holiński – Wydział Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej przedstawił Sprawozdanie z realizacji
Strategii
Rozwoju SpołecznoGospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2012 rok.
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Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił
przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu o przedstawienie opinii
w sprawie Sprawozdania z realizacji
Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za rok 2012.
1. Zdzisław Biesiekierski – przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na posiedzeniu
komisja
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
2. Kazimierz Kończalski – przewodniczący Komisji ds. Wsi i Infrastruktury
Wiejskiej - na posiedzeniu komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
3. Jolanta Szulc – przewodnicząca
Komisji Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki – na posiedzeniu komisja pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie.
4. Anna Ronowska – przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli - na posiedzeniu komisja pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie.
5. Jerzy Grabowski – przewodniczący Komisji ds. Zdrowia- na posiedzeniu
komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
6 . Katarzyna Opacka – przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej, Opieki
Społecznej i Aktywizacji Zawodowej - na posiedzeniu komisja pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie.
7. Marek Szulc –przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, BudŜetu i
Finansów - na posiedzeniu komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
8. Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej - na posiedzeniu
komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść
uchwały i przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem głosowało – 16 osób, przeciw głosowały – 2 osoby, wstrzymały
się - 2 osoby.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 16 do protokołu)
l) zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu kwidzyńskiego
za 2012 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu powiatu
kwidzyńskiego za 2012 r.,
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Jerzy Godzik – starosta- omówił projekt powyŜszej uchwały i prosi
o jego przyjęcie.
Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej –
poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniami
stwierdziła zgodność danych wykazanych w tych sprawozdaniach z danymi
wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania budŜetu powiatu kwidzyńskiego za
rok 2012. W dniu 29 maja 2013 r. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu
sporządziła Opinię w sprawie wykonania budŜetu za rok 2012 – załącznik nr 17 do
protokołu oraz sporządziła Wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu
kwidzyńskiego z tytułu wykonania budŜetu powiatu kwidzyńskiego w 2012 roku –
załącznik nr 18 do protokołu.

Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały
i przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem głosowało – 16 osób, przeciw głosowały – 4 osoby, głosów
wstrzymujących nie było.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 19 do protokołu)
m) absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za rok 2012.
Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – omówił
projekt powyŜszej uchwały i prosi o jego przyjęcie.
Następnie odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
kwidzyńskiego w sprawie udzielenia zarządowi Powiatu kwidzyńskiego
absolutorium za rok 2012, który został przesłany do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku – załącznik nr 20 do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał Uchwałę
Nr 077/p117/R/I/13 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2013 r. - załącznik nr 21 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antoni Barganowski odczytał
Uchwałę Nr 131/p117/A/I/13 składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2013 r. – załącznik nr 22 do
protokołu.

W dyskusji głos zabrali:
Radni: Zbigniew Koban, Marek Szulc oraz starosta Jerzy Godzik.
Piotr Widz przedstawił Stanowisko Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej
RP w radzie Powiatu Kwidzyńskiego dotyczące uchwały z dnia 24 czerwca 2013
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roku, udzielającej zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego absolutorium za rok 2012
– załącznik nr 23 do protokołu.
Antoni Barganowski – przedstawił Stanowisko Klubu Radnych Sojuszu Lewicy
Demokratycznej w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego dotyczące Uchwały XXIX
Sesji Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2013 r. roku w sprawie rozpatrzenia
sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budŜetu powiatu kwidzyńskiego za
2012 rok, sprawozdania finansowego za 2012 rok i udzielenia Zarządowi
Powiatu Kwidzyńskiego absolutorium za 2012 rok. – załącznik nr 24 do protokołu.
Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały
i przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem głosowało – 16 osób, przeciw głosowały – 4 osoby, głosów
wstrzymujących nie było.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 25 do protokołu)
Jerzy Godzik – starosta- w imieniu zarządu podziękował za udzielenie
absolutorium.
Ad. 8. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych.
Zbigniew Koban – radny – czy Zarząd Powiatu monitoruje kwestie
naboru do szkół, czy w tym zakresie nie ma Ŝadnych zagroŜeń w stosunku do
planowanych działań?
Ad.9. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Jerzy Godzik – starosta – jesteśmy w trakcie naboru ale zdajemy sobie
sprawę z tego, Ŝe jest sytuacja demograficzna taka jaka jest. Przyciągnięcie do
naszych szkół większej ilości młodzieŜy jest coraz trudniejsze tym niemniej
nasze szkoły teŜ uzyskują coraz lepszą jakość i te ruchy organizacyjne i te nasze
propozycje, które robimy w tym kierunku idą. Informacji ostatecznej o naborze
do naszych szkół jeszcze nie mamy, taką informację otrzymacie od nas we
wrześniu.
Ad. 10. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia.
Zbigniew Koban – radny – w związku z sytuacją, która powstała po
złoŜonym przez nas wniosku na temat nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu. Pan
Przewodniczący zareklamował spotkania przewodniczących klubów i komisji
rady, które odbywają się regularnie. Podstawową forma pracy radnego jest praca
w sesjach a to spotkanie ma charakter nieformalny i dlatego nie jesteśmy
zwolennikami udziału w takich spotkaniach.
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Mirosław Górski – radny – chciałbym oświadczyć, Ŝe w imieniu Klubu
Radnych Prawa i Sprawiedliwości złoŜyłem wniosek o zwołanie sesji
nadzwyczajnej. Do tej sesji nie doszło, rzeczywiście jak się zaokrągli tą ¼ to
statut nie naje nam tej większości. Dobry obyczaj byłby i dobra wola gdybyście
państwo naprzeciw temu naszemu wnioskowi wyszli. Skumulowanie tak duŜej
ilości informacji na dzisiejszej sesji wcale nie wyszło z poŜytkiem dla jej
merytorycznej zawartości. A na pewno wydarzenie tak waŜne jak to o którym
dziś tak obszernie mówiliśmy zasługiwało na takie potraktowanie.
Jerzy Grabowski – przewodniczący Komisji ds. Zdrowia – na ostatnim
posiedzeniu Komisji ds. Zdrowia rozmawialiśmy o kwestii protestu jakie miały
miejsce z brakiem uzyskania kontraktów przez niektóre poradnie m. in.
„Femina” i Ośrodek Zdrowia w Gardei w zakresie usług gabinetu fizjioterapi.
Otrzymałem decyzje w sprawie oddalenia odwołania w sprawie Ośrodka
Zdrowia w Gardei i mam mieszane uczucia poniewaŜ z jednej strony był to
konkurs w którym gabinet nie uzyskał określonej ilości punktów i w związku z
tym nie otrzymał kontraktu mimo, Ŝe ponad 60 000 więcej ilości zaplanowanych
świadczeń pojawiła się na rynku powiatu kwidzyńskiego. Ani Zarząd ani Rada
Powiatu nie ma kompetencji Ŝeby komentować decyzje Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady
- posiedzenie przewodniczących komisji i klubów z członkami zarządu
odbędzie się 5 sierpnia 2013 r. o godz. 1530,
− odczytał zaproszenie Pani Wójt Gminy Kwidzyn i Przewodniczącego
Rady Gminy Kwidzyn na mszę upamiętniającą 93 rocznicę Plebiscytu na
Powiślu, Warmii i Mazurach, która odbędzie się 11 lipca 2013 r.
w Kościele w Janowie o godz. 1100
Ad.11. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 2110 zamknął obrady wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”.

Przewodniczący Rady

Jerzy Śnieg
Protokołowała:
Justyna Tarka
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