Protokół nr 33/XXXIII
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego
odbytej 28 października 2013 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzy Śnieg poprosił
radnych o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłego Tadeusza
Mazowieckiego Pierwszego Premiera III Rzeczypospolitej Polskiej w latach
1989 – 1991oraz Mariana Laurentowicza Radnego Miasta Kwidzyna, byłego
Dyrektora Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Kwidzynie.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu.
Sprawozdanie nr 31 z działalności zarządu.
Informacja o złoŜonych oświadczeniach majątkowych za 2012 r.
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy
Społecznej w Kwidzynie w dniu 2 października 2013 r.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013,
w tym o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) o zmianie uchwały nr XXIV/172/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej powiatu kwidzyńskiego,
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b) o zmianie uchwały nr XXIV/173/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budŜetu powiatu kwidzyńskiego
na rok 2013,
c) uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2014
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie”,
d) o wyraŜeniu zgody na wypowiedzenie porozumienia o współdziałaniu
w realizacji programu ,,Sprawna Administracja Geodezyjna
i Kartograficzna Województwa Pomorskiego” zawartego w dniu
2 lipca 2010 roku w Wejherowie,
e) przyznania Gminie Kwidzyn pomocy finansowej z budŜetu powiatu
na rok 2014, w formie dotacji celowej, na realizację inwestycji
polegającej na rozbudowie kanalizacji w m. Gurcz,
f) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budŜetu powiatu
na rok 2014, w formie dotacji celowej, na realizację inwestycji
„Dolina Liwy - tereny rekreacyjne” w zakresie zakupu gruntu pod
inwestycję oraz wykonania koncepcji projektowej zapory i budowli
hydrotechnicznych związanych z planowanym zbiornikiem na rzece
Liwie,
g) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budŜetu powiatu
na rok 2014, w formie dotacji celowej, na zadanie pod nazwą:
Wymiana stolarki okiennej w sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr
2 w Kwidzynie,
h) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budŜetu powiatu
na rok 2014, w formie dotacji celowej, na zadanie pod nazwą:
Adaptacja strychu w budynku głównym Szkoły Podstawowej Nr 2
w Kwidzynie,
i) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu kwidzyńskiego,
j) ustalenia na rok 2014 wysokości opłat za usunięcie i przechowanie
pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu,
k) przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieŜy pod nazwą: „Lokalny Program Wspierania
Uzdolnień w Powiecie Kwidzyńskim”.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12.Wnioski i oświadczenia.
13.Zamknięcie obrad sesji.

Do zaproponowanego projektu porządku obrad Wicestarosta Andrzej
Fortuna w imieniu zarządu proponuje w punkcie 9 podjęcie uchwał
w sprawach: usunięcie projektu Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego
w sprawie przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budŜetu powiatu
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na rok 2014, w formie dotacji celowej, na realizację inwestycji „Dolina Liwy tereny rekreacyjne” w zakresie zakupu gruntu pod inwestycję oraz wykonania
koncepcji projektowej zapory i budowli hydrotechnicznych związanych
z planowanym zbiornikiem na rzece Liwie oraz projektu Uchwały Rady Powiatu
Kwidzyńskiego w sprawie przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej
z budŜetu powiatu na rok 2014, w formie dotacji celowej, na zadanie pod
nazwą: Wymiana stolarki okiennej w sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2
w Kwidzynie i dodanie projektu Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego
w sprawie przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budŜetu powiatu,
w formie dotacji celowej, na konserwację i urządzanie zieleni miejskiej
w 2014r.
Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania nad
zgłoszonym przez wicestarostę Andrzeja Fortunę wniosku o usunięcie
projektu Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie przyznania Miastu
Kwidzyn pomocy finansowej z budŜetu powiatu na rok 2014, w formie dotacji
celowej, na realizację inwestycji „Dolina Liwy - tereny rekreacyjne” w zakresie
zakupu gruntu pod inwestycję oraz wykonania koncepcji projektowej zapory i
budowli hydrotechnicznych związanych z planowanym zbiornikiem na rzece
Liwie oraz projektu Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie
przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budŜetu powiatu na rok
2014, w formie dotacji celowej, na zadanie pod nazwą: Wymiana stolarki
okiennej w sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2w Kwidzynie
Za przyjęciem głosowało – 21 osób,
przeciwnych nie było.

wstrzymało się –

0 osób, głosów

Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu przyjęła
wniosek wicestarosty Andrzeja Fortuny.
Następnie Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania
nad drugim zgłoszonym przez wicestarostę Andrzeja Fortunę wnioskiem o
dodanie projektu Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie przyznania
Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budŜetu powiatu, w formie dotacji
celowej, na konserwację i urządzanie zieleni miejskiej w 2014r.
Za przyjęciem głosowało – 21 osób,
przeciwnych nie było.

wstrzymało się –

0 osób, głosów

Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu przyjęła
wniosek wicestarosty Andrzeja Fortuny.
Następnie Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg odczytał porządek obrad
XXXIII sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego.
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
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3.
4.
5.
6.
7.

Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu.
Sprawozdanie nr 31 z działalności zarządu.
Informacja o złoŜonych oświadczeniach majątkowych za 2012 r.
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Domu
Pomocy Społecznej w Kwidzynie w dniu 2 października 2013 r.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2012/2013, w tym o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmianie uchwały nr XXIV/172/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego,
b) zmianie uchwały nr XXIV/173/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budŜetu powiatu
kwidzyńskiego na rok 2013,
c) uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2014
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie”,
d) wyraŜeniu zgody na wypowiedzenie porozumienia o
współdziałaniu w realizacji programu ,,Sprawna Administracja
Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego”
zawartego w dniu 2 lipca 2010 roku w Wejherowie,
e) przyznania Gminie Kwidzyn pomocy finansowej z budŜetu
powiatu na rok 2014, w formie dotacji celowej, na realizację
inwestycji polegającej na rozbudowie kanalizacji w m. Gurcz,
f) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budŜetu
powiatu na rok 2014, w formie dotacji celowej, na zadanie pod
nazwą: Adaptacja strychu w budynku głównym Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Kwidzynie,
g) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu kwidzyńskiego,
h) ustalenia na rok 2014 wysokości opłat za usunięcie i przechowanie
pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu ,
i) przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieŜy pod nazwą: „Lokalny Program Wspierania
Uzdolnień w Powiecie Kwidzyńskim”,
j) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budŜetu
powiatu, w formie dotacji celowej, na konserwację i urządzanie
zieleni miejskiej w 2014r.

10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12.Wnioski i oświadczenia.
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13.Zamknięcie obrad sesji.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad.4. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady
Powiatu.
Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła protokół z XXXII sesji.
Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ).
Ad.5.
Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 31
z działalności zarządu.
Głosów w dyskusji nie było.
Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie nr 31 z działalności zarządu.
Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr 5 do protokołu).
Ad.6. Przystąpiono do punktu Informacja o złoŜonych oświadczeniach
majątkowych za 2012 r.
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady Powiatu – przedstawił informacje
dotyczące złoŜonych oświadczeń przez pana Starostę, Przewodniczącego Rady,
radnych, dyrektorów jednostek, osób wykonujących decyzje administracyjne,
zarządu powiatu, skarbnika i sekretarza - informacje stanowią załączniki nr 6 do
protokołu.

Ad. 7. Przystąpiono do punktu Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli
przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej
w Kwidzynie w dniu
2 października 2013 r.
Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w Domu Pomocy Społecznej
w Kwidzynie w dniu 2 października 2013 r.- protokół stanowi załącznik 7 do
protokołu.

Ad. 8. Przystąpiono do punktu Informacja o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach egzaminów
maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Danuta Woronowicz – członek zarządu – przedstawiała informację
o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013, w tym
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o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe – informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
W dyskusji glos zabrali radni : Zbigniew Koban, Jolanta Szulc.

Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg ogłosił 5 minutową przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady sesji i przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał
w sprawach.
Ad.9. Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawie :
a) o 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, wstrzymało się – 5 osób, głosów
przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 9 do protokołu)
b) o 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.
W dyskusji głos zabrał radny Zbigniew Koban
Odpowiedzi udzielił wicestarosta Andrzej Fortuna.
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał treść uchwały.
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 10 do protokołu)
c) uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2014
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie”,
Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu – omówił projekt
powyŜszej uchwały i prosi o jego przyjęcie.
Głos zabrała Katarzyna Opacka przewodniczący Komisji Polityki
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej informując, iŜ
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. Na posiedzeniu komisji
przedstawione zostały radnym główne załoŜenia planu współpracy oraz
najistotniejsze zmiany w zapisach.
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 11 do protokołu).
d) wyraŜeniu zgody na wypowiedzenie porozumienia o współdziałaniu
w realizacji programu ,,Sprawna Administracja Geodezyjna
i Kartograficzna Województwa Pomorskiego” zawartego w dniu 2
lipca 2010 roku w Wejherowie,
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.
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Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 12 do protokołu).

e) przyznania Gminie Kwidzyn pomocy finansowej z budŜetu powiatu
na rok 2014, w formie dotacji celowej, na realizację inwestycji
polegającej na rozbudowie kanalizacji w m. Gurcz,
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 21 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 13 do protokołu).
f) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budŜetu powiatu
na rok 2014, w formie dotacji celowej, na zadanie pod nazwą:
Adaptacja strychu w budynku głównym Szkoły Podstawowej Nr 2
w Kwidzynie,
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 21 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 14 do protokołu).
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g) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu kwidzyńskiego,
Danuta Woronowicz – członek zarządu - omówiła projekt powyŜszej
uchwały i prosi o jego przyjęcie.
Głos zabrał Jerzy Grabowski, przewodniczący Komisji ds. Zdrowia
informując, iŜ projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał treść uchwały.
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 15 do protokołu).
h) ustalenia na rok 2014 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.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał treść uchwały.
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 16 do protokołu).
i) przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieŜy pod nazwą: „Lokalny Program Wspierania
Uzdolnień w Powiecie Kwidzyńskim”,
Danuta Woronowicz – członek zarządu - omówiła projekt powyŜszej
uchwały i prosi o jego przyjęcie.
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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 21 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 17 do protokołu).
j) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budŜetu powiatu,
w formie dotacji celowej, na konserwację i urządzanie zieleni
miejskiej w 2014r.
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 21 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 18 do protokołu).
Ad. 10. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych.
Zbigniew Koban – radny – czy powiat kwidzyński wprowadził
mechanizm tzw. bonu oświatowego, jeŜeli tak to jakie ma w tym prawo lokalne?
Grupa mieszkańców z miejscowości Kaniczki są niezadowoleni
z remontu przepustu na drodze w miejscowości Kaniczki, według mieszkańców
zwęŜyło się przejście po poboczu i jest utrudniony wyjazd z bocznej drogi. Ile
takich awaryjnych remontów drogowych było realizowanych w obecnej
kadencji Rady, jakie firmy realizowały te inwestycje oraz jakie zostały
wydatkowane środki na tego typu remonty w obecnej kadencji?
11 października poprosiłem o informacje dotyczące sytuacji w Spółce
„ZDROWIE”, jedyne dane o sytuacji jakie znajdowały się w Starostwie były
z dnia 30 kwietnia 2013 r. W jaki sposób realizowany jest nadzór nad tą Spółką
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jeŜeli tak podstawowe informacje ekonomiczne z takim opóźnieniem docierają
do Starostwa.
Mirosław Górski – radny – ostatnio miało miejsce na terenie powiatu
bardzo tragiczne wydarzenie bo w jednej z naszych placówek zginał pracownik
w dość dramatycznych okolicznościach. Czy Zarząd Powiatu w tej sprawie
wszczął jakieś postępowanie i czy próbuje tą sprawę jakoś wyjaśnić?
Na konwie tego samego wydarzenia chciałbym przypomnieć panu
Staroście, Ŝe nadal nie została uregulowana sprawa dotycząca wystawiania
aktów zgonów między innymi w tego typu przypadkach, co jest obowiązkiem
Zarządu Powiatu czy Starosty czyli uregulowanie sprawy tzw. koronera. Czy w
tej sprawie trwają jakieś prace przygotowawcze?
Andrzej Zwolak – wiceprzewodniczący rady – na ostatniej Sesji Rady
Gminy w Ryjewie poproszono mnie aby zasygnalizować panu Staroście
następującą sprawę. Powiat Sztumski od dwóch lat robi montaŜe finansowe
razem z Zarządem Dróg Wojewódzkich i faktem jest to, Ŝe te drogi na terenie
powiatu sztumskiego są remontowane. Radni Ryjewscy wyrazili takie
zaniepokojenie, Ŝe powiat kwidzyński zostanie z tyłu bo zawsze będą
odpowiadać nam Przedstawiciele Rejonu Dróg Wojewódzkich, Ŝe nie
dokładamy się do tych remontów itd.
Jeden z radnych poprosił aby zasygnalizować, Ŝe na drodze Tychnowy –
Brokowo są bardzo duŜe krzaki i samochody cięŜarowe, które wyjeŜdŜają od
strony Tychnów muszą wyjeŜdŜać na środek jezdni, Ŝeby zauwaŜyć czy jest
wolna droga i to grozi niebezpieczeństwem.
Ad.11. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Andrzej Fortuna – wicestarosta – w sprawie przepustu w Kaniczkach.
Nie wiem kiedy radny kontaktował się z niezadowolonymi mieszkańcami
poniewaŜ ten remont został zakończony dopiero w piątek 25 października br.
Być moŜe prace które były w trakcie nie podobały się mieszkańcom.
Przepustów w tym roku wykonaliśmy pięć i jeszcze dwa będziemy
odbudowywać. Zakres prac jeśli chodzi o Kaniczki polegał na wymianie rury
przepustowej o średnicy 600mm, odtworzenie ciągu pieszego, umocnienie wlotu
i wylotu przepustu kamieniami polnymi na zaprawie betonowej, czyszczenie
rowu przydroŜnego na długości 40m i montaŜu barier energochłonnych po
dwóch stronach o długości 40m. Te prace trwały dość długo, podobnie było
w miejscowościach Grabowo i Gniewskie Pole. Co roku wykonujemy po kilka
takich remontów, remont jednego takiego przepustu tj. ok. 20 000zł. Wszystko
jest w drodze przetargu bądź zapytania o cenę, robimy na to dokumentacje.
KaŜdy przepust jest inny, ma inną szerokość, inne mocowanie wlotów
i wylotów. Na terenie naszego powiatu mamy 400 przepustów i praktycznie
wszystkie trzeba wymieniać. Dwa lata temu był potęŜny problem na drodze
Bądki - Jaromierz gdzie przepust o głębokości 6 czy 8m zarwał się, koszt
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naprawy takiego przepustu kosztował nas 400 000zł. jeśli chodzi o szczegóły to
odpowiemy na piśmie.
Sprawozdania finansowe Spółki „Zdrowie” są u nas zawsze następnego
miesiąca do dnia 20. MoŜe tak się złoŜyło, Ŝe w momencie kiedy radny
Zbigniew Koban poprosił o ten materiał, pracownik do którego się zwrócił
bardzo długo przebywał na zwolnieniu lekarskim i moŜe nie mógł tego znaleźć.
Tego samego dnia kiedy był pan w Starostwie otrzymałem cały komplet
jednomiesięcznych sprawozdań, który był w urzędzie.
W sprawie zapytania wiceprzewodniczącego rady Andrzeja Zwolaka
dotyczącego montaŜu finansowego z zarządcą dróg wojewódzkich. Jest to
bardzo dobry pomysł tylko trzeba mieć na to środki. Powiat robi montaŜe
finansowe z gminami i zajmujemy się drogami powiatowymi.
Jeśli chodzi o drogę Tychnowy – Brokowo. Ten temat jest na terenie
całego powiatu nie tylko przy tej drodze. Takie odkrzaczenie powinno odbywać
się raz na dwa lata na całej długości. Z przykrością musze powiedzieć, Ŝe nie
dysponujemy takimi środkami.
Jerzy Godzik – starosta – bon oświatowy jest przeliczany na kaŜdego
ucznia i jest on realizowany w całym kraju.
W sprawie interpelacji radnego Mirosława Górskiego. Zginał człowiek
w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie przy wykonywaniu prac
remontowych. Starosta nie prowadzi dochodzenia w tej sprawie, została
powiadomiona inspekcja pracy, prokuratura i słuŜby które się tym zajmują i są
w stanie ocenić, określić jakie ewentualne czynności zostały zaniechane i kto za
to jest odpowiedzialny.
MontaŜ finansowy Powiatu Sztumskiego to chyba jest taka sytuacja, Ŝe
została rezerwa finansowa w schetynówkach.
Danuta Woronowicz – członek zarządu – nie wiem w jakim kontekście
radny Zbigniew Koban pyta o bon oświatowy bo jeśli pyta o powiat kwidzyński
w sensie terytorialnym to Miasto Kwidzyn wprowadziło ten bon na początku lat
90, który leŜy w powiecie kwidzyńskim. Natomiast jeśli chodzi o powiat
kwidzyński w sensie organu prowadzącego to nie jest mi znana sytuacja czy na
początku swojej działalności finansowania powiatów, powiat kwidzyński
realizował finansowanie szkół za pośrednictwem bonu ale chyba nie.
Zbigniew Koban – radny – w sprawie sławetnego przepustu
w Kaniczkach. Byłem tam w momencie kiedy były zakończone prace ziemno –
budowlane natomiast nie było bariery energochłonnej. Według mieszkańców
nowy przepust jest krótszy niŜ był ten poprzedni i w związku z tym przejście
poboczem jest praktycznie niemoŜliwe. Interesują mnie remonty przepustów,
które są robione w trybie awaryjnym i tam nie ma przetargu. Pracownik
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Starostwa, który był tam obecny powiedział, Ŝe to było robione bez
szczególnych projektów w ramach naprawy uszkodzenia czy awarii. Takie
sytuacje mnie interesują. Ile takich sytuacji było, kto te prace wykonywał i jakie
za tym szły pieniądze?
Jeśli chodzi o bon oświatowy to pytałem w tym kontekście w jakim
powszechnie na terenie naszego powiatu się o nim mówi czyli, Ŝe są jakieś
pieniądze przypisane do ucznia i one idą za uczniem oraz w momencie kiedy ten
uczeń przechodzi do innej placówki itd. Chciałem Ŝeby jasno było powiedziane,
Ŝe na terenie powiatu kwidzyńskiego taka sytuacja nie ma miejsca i dziękuje za
tą odpowiedź . Gdybym otrzymał ją na piśmie byłbym wdzięczny.
Mirosław Górski – radny – czy toczą się jakieś przygotowania
dotyczące powołania osoby, lekarza odpowiedzialnego za stwierdzanie zgonów
i ewentualne wystawienie kart zgonów w przypadkach tragicznych, które się
zdarzają?
Andrzej Fortuna – wicestarosta – prace są wykonywane zgodnie
z ustawą o zamówieniach publicznych i tam mamy wydzielone pewne kwoty.
Posiadam zdjęcia, zapraszam po sesji, sprawdzimy ile jest pobocza, czy jest
przejście czy nie. Proponuje Ŝeby nie sugerować się często wypowiedziami
osób, którzy niekoniecznie muszą wiedzieć jaka musi być odległość tej bariery
od skraju jezdni.
Jerzy Godzik – starosta – odpowiem na piśmie na interpelację radnego
Mirosława Górskiego dlatego, Ŝe nie wiem na jakim to jest etapie.
Andrzej Zwolak – wiceprzewodniczący rady – chodzi o drogę Sztum –
Piekło i to podobno powiat robi dokumentację a województwo reszte.
Zbigniew Koban – radny – bardzo dziękuje za krótkie szkolenie
z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych, wiedzy nigdy dosyć, natomiast
rozumiem, Ŝe to nie wyczerpuje odpowiedzi na to pytanie i w formie pisemnej
tak jak prosiłem zostanie udzielona.
Ad. 12. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia.
Zbigniew Koban – radny – mówiliśmy dzisiaj o sprawach na temat
oświaty natomiast chciałbym aby przy konstrukcji budŜetu na 2014 rok znalazły
się środki na wynagrodzenia dla pracowników administracji obsługi
w kwidzyńskich szkołach.
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady - posiedzenie przewodniczących
komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się 2 grudnia 2013 r.
o godz. 1530.

13

Odczytał zaproszenie na uroczyste obchody 95 rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości, które odbędą się w dniu 11 listopada 2013 r. o godz. 1000
na Skwerze Kombatantów przy ul. Warszawskiej.
Ad.13. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1815 zamknął obrady wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”.

Przewodniczący Rady

Jerzy Śnieg
Protokołowała:
Justyna Tarka
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