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Protokół nr 25/XXV 

 
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

odbytej 28 stycznia 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  21  radnych, co wobec ustawowego 
składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi kworum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji (listy obecności radnych i gości  stanowią 
załączniki nr 1 i 2 do protokołu). 
 
Protokołuje: Justyna Tarka.  
 
 Ad. 3. Przystąpiono do punktu Przedstawienie porządku obrad. 

 
1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie  porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 23 z działalności zarządu. 
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku Powiatu 

Kwidzyńskiego za rok 2012.  
7. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie kwidzyńskim. 
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wyłączenia z Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika  
w Kwidzynie niektórych szkół, zamiaru likwidacji ni ektórych szkół 
wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja 
Kopernika w Kwidzynie oraz przeniesienia kształcenia w zawodach 
ze szkoły do innej szkoły tego samego typu, 

b) wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie 
niektórych szkół, zamiaru likwidacji niektórych szkół wchodzących  
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie oraz 
przeniesienia kształcenia w zawodach ze szkoły do innej szkoły tego 
samego typu, 

c) zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn oraz zamiaru 
likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7, ul. Ogrodowa 6, 82-
500 Kwidzyn, 

d) wyłączenia Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Barcicach ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo 
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oraz zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach, Barcice 66, 82-420 
Ryjewo, 

e) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu kwidzyńskiego, 

f) przyj ęcia sprawozdań z działalności komisji stałych rady powiatu za   
rok 2012. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
11. Wnioski i oświadczenia. 
12. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Wniosek Nr I 
Do zaproponowanego projektu porządku  obrad Starosta Jerzy Godzik    
w imieniu zarządu proponuje w punkcie 8 podjęcie uchwał w sprawach 
wycofanie projektów uchwał w sprawie: 

a) wyłączenia z Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika  
w Kwidzynie niektórych szkół, zamiaru likwidacji niektórych szkół 
wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja 
Kopernika w Kwidzynie oraz przeniesienia kształcenia w zawodach ze 
szkoły do innej szkoły tego samego typu, 

b) wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie 
niektórych szkół, zamiaru likwidacji niektórych szkół wchodzących  
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie oraz 
przeniesienia kształcenia w zawodach ze szkoły do innej szkoły tego 
samego typu, 

c) zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn oraz zamiaru likwidacji 
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7, ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn, 

d) wyłączenia Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Barcicach ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo oraz zamiaru 
likwidacji Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo. 

 
Powodem tej propozycji zmiany jest brak opinii związku zawodowego.  
 
Wniosek Nr II 
Do zaproponowanego projektu porządku  obrad Starosta Jerzy Godzik    
w imieniu zarządu proponuje w punkcie 8 podjęcie uchwał w sprawach: 
dodanie projektu Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie 
rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Starosty Kwidzyńskiego. Projekt 
Uchwały dotyczy wyjaśnienia na  skargę złoŜoną przez jeden ze związków 
zawodowych na prośbę Starosty w imieniu którego działał członek zarządu o 
wydanie opinii na przedmiotowe uchwały.  
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Wniosek Nr I 
 Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie przyjęła wniosek nr I Starosty Jerzego Godzika .     
 
Wniosek Nr II 

Za przyjęciem głosowało – 18 osób,  wstrzymała się –  1 osoba, przeciw 
głosowały - 2 osoby, 
 
 Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
przyjęła wniosek nr II Starosty Jerzego Godzika .     
 
Następnie  przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad XXV sesji 
Rady Powiatu Kwidzyńskiego z uwzględnieniem przyjętych  zmian. 

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie  porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 23 z działalności zarządu. 
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku 

Powiatu Kwidzyńskiego za rok 2012.  
7. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie kwidzyńskim. 
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu kwidzyńskiego, 

b) przyj ęcia sprawozdań z działalności komisji stałych rady powiatu 
za   rok 2012, 

c) rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Starosty 
Kwidzyńskiego. 

 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
11. Wnioski i oświadczenia. 
12. Zamknięcie obrad sesji. 

 
Porządek obrad stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 
 

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

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

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 
 Ad.5.  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 23  
z działalności zarządu. 
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W dyskusji głos zabrali: 
 Zbigniew Koban – radny -  dotyczy posiedzenia Zarządu z dnia  
13 grudnia 2012 r. w sprawie przesunięcia środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między poszczególnymi  zadaniami 
przyjętymi do realizacji przez powiat w 2012 roku. Jakie środki i z jakich zadań 
zostały przesunięte? 
 
 Dotyczy posiedzenia Zarządu z dnia 13 grudnia 2012 r. Zarząd zapoznał 
się ze sprawozdaniem z kontroli przeprowadzonej przez rewidenta Starostwa  
w szkołach niepublicznych dla których jednostką prowadzącą jest Centrum 
Nauki i Biznesu śak. Jakie są wnioski wynikające z tej kontroli? 
 
 W sprawie  posiedzenia Zarządu z dnia 18 grudnia 2012 r. Zarząd 
zapoznał się oraz zatwierdził zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy 
przedwstępnej nabycia udziałów "Zdrowie" sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie  
w przetargu nieograniczonym. Czy ogłoszenie oznacza, Ŝe zostały zakończone 
wszelkie procedury związane z oddaniem spółki w dzierŜawę poprzedniej 
Firmie i czy to przedsięwzięcie zakończyło się fiaskiem?   
 

11-12.12.2012 r. – starosta Jerzy Godzik oraz wicestarosta Andrzej 
Fortuna wzięli udział w seminarium na temat Komercjalizacji SP ZOZ  
w oparciu o przepisy ustawy o działalności leczniczej i jej nowelizacji 
organizowane przez Firmę HALLMARK EVENTS. Czy takie seminarium 
wiąŜe się z wnoszeniem opłat przez powiat i jakie są efekty uczestnictwa? 

10.01.2013r.  – starosta Jerzy Godzik, wicestarosta Andrzej Fortuna oraz 
członek zarządu Włodzimierz Dawidowski wzięli udział w „II DEBACIE na 
temat rynku pracy w powiecie kwidzyńskim, stan obecny, moŜliwości wsparcia 
i rozwoju w roku 2013”.  Kto był organizatorem tej debaty? 

Odpowiedzi udzielili :  
 Renata majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kwidzynie -  przesunięcie środków dotyczyło zadania na zapotrzebowanie  
w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. Z tych środków zostało trochę 
pieniędzy, które zostały  przesunięte na turnusy rehabilitacyjne i na zadanie 
likwidacja barier architektonicznych. Była to kwota ok. 18 000 zł. Po analizie za 
wszystkie miesiące na  zadaniu turnusy rehabilitacyjne i likwidacje barier 
architektonicznych było jeszcze zapotrzebowanie dlatego środki zostały 
przesunięte.  
 
 Jerzy Godzik – starosta -  w sprawie sprawozdania z kontroli rewidenta. 
Pan rewident kontroluje Firmę „śak”. Jesteśmy w sporze prawnym z tą Firmą, 
były decyzje starosty cofające przyznanie dotacji, Firma się odwoływała. 
Szczegóły znajdują się w Starostwie, temat jest dosyć obfity. 
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 Zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy przedwstępnej zbycia 
udziałów w „ ZDROWIE”. 31 stycznia mija termin składania ofert na które 
zapraszamy w przetargu otwartym. Zarząd zatwierdził reguły wyboru. 
Poprzednia procedura była zakończona, Firma wycofała się w trakcie rozmów.   
 
 Z wicestarostą wzięliśmy udział w szkoleniu o ustawie o działalności 
leczniczej i nowelizacji tej ustawy. Chcieliśmy przed ogłoszeniem przetargu 
zapoznać się z sytuacją prawną i z tym co dzieje się na rynku. Na spotkaniu było 
wielu przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich, Starostw, Firm które działają 
w obrębie słuŜby zdrowia, Firm Prawnych które prowadzą postępowania na 
zlecenie Urzędów  Marszałkowskich i Starostw, Specjalistów z Ministerstwa. 
Było to upewnienie się czy idziemy we właściwym kierunku. Jeśli chodzi  
o opłaty to zapraszam do Starostwa poniewaŜ nie pamiętam czy opłaty zostały 
wnoszone, jeśli tak to w jakiej wysokości.  
 
 Organizatorem II debata na temat rynku pracy w powiecie kwidzyńskim 
był Starosta. W zaleŜności od tematu rynku pracy zapraszamy biznesmenów, 
organizacje pozarządowe, samorządy i osoby które mogą coś wnieść w tym 
temacie tak jak np. Prezes Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo  
Technologicznego.  
 
Rada Powiatu w obecności  21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 23 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 2012 

 
Starosta Jerzy Godzik przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku – załącznik nr 6 do protokołu.  
 

Ad.7. Przystąpiono do punktu Informacja o sytuacji na rynku pracy  
w powiecie kwidzyńskim. 

 
 Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu – przedstawił informacje 
to co jako Zarząd Powiatu w tej chwili robi w kwestiach złagodzenia skutków 
bezrobocia jaka mamy w tej chwili.  
 
 Jerzy Bartnicki – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie 
– przedstawił informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie kwidzyńskim - 
załącznik nr 7 do protokołu.  
 
 Jarosław Rosiak – Prezes Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo 
Technologicznego w Górkach – przedstawił informacje na temat Parku 
Technologicznego, czym się zajmuje i jaka jest bieŜąca sytuacja Parku – 
informacja stanowi załącznik nr 7a do protokołu.  
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W dyskusji głos zabrali radni: Zbigniew Koban i Mirosław Górski. 
 
Odpowiedzi udzielił: Starosta Jerzy Godzik, Jarosław Rosiak – Prezes 
Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo Technologicznego w Górkach, 
Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg ogłosił 5 minutową przerwę. 
 
Po przerwie wznowiono obrady sesji i przystąpiono do Punktu 8 Podjęcie 
uchwał w prawach.  
      

Ad.8.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach : 
  

a) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu kwidzyńskiego, 

 
Jerzy Godzik - starosta – omówił projekt powyŜszej uchwały  i prosi  

o jego przyjęcie. 
 
W trakcie posiedzenia sesji zwolniła się radna Katarzyna Opacka. Obecnie na 
posiedzeniu sesji uczestniczy 20 radnych.  
 
Głos zabrał Jerzy Grabowski  wiceprzewodniczący Komisji ds. Zdrowia, 
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). 
 

b) przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych rady powiatu za   
rok 2012, 

 
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 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
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Uchwała została podjęta ( załącznik nr 9 do protokołu). 
 

c) rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Starosty Kwidzyńskiego. 
 

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 zabrali: 
 
 Zbigniew Koban – radny – przedłoŜony projekt uchwały w trybie 
nadzwyczajnym uwaŜam za pochopne, poniewaŜ w mojej ocenie cała postawa 
Pana Starosty, Zarządu Powiatu w stosunku do Związków Zawodowych 
wskazuje na to, Ŝe ta skarga jest jak najbardziej zasadna. Nawet dzisiejsze 
wypowiedzi Pana Starosty  dotyczące tego, Ŝe on nie musi zabierać związków 
zawodowych gdzie chodzi. Jest to najlepszym dowodem na to, Ŝe wyraził to  
w formie pewnego lekcewaŜenia, arogancji. Powiedział, Ŝe zaprosił na spotkanie 
dotyczące rynku pracy organizacje które mają coś istotnego w tej sprawie do 
powiedzenia a związki zawodowe nie powinny w tym uczestniczyć, bo zdaniem 
Pana Starosty co jest oczywiście wypowiedzią ideologiczną i rozumiem, Ŝe 
członek Platformy Obywatelskiej moŜe mieć taki pogląd to jest jego prawo, 
natomiast Starosta Kwidzyński jest urzędnikiem i oczekuje od niego szacunku 
dla wszystkich instytucji działających na terenie powiatu, działających legalnie, 
zgodnie z obowiązującym prawem i te wypowiedzi i sposób zachowania, ta 
arogancja, którą Pan Starosta okazuje przy kaŜdej okazji, kiedy moŜe się 
wypowiedzieć na temat związków zawodowych wskazuje na to, Ŝe ta skarga jest 
jak najbardziej zasadna dlatego będę głosował za odrzuceniem tej uchwały i 
apeluje do wszystkich radnych dla których pewne wartości związane ze 
społeczeństwem obywatelskim są drogie  o to Ŝeby równieŜ tak głosowali.  
 
 Mirosław Górski – radny – nie po raz pierwszy podnosimy kwestie 
standardów postępowania. Jest złym standardem instytucja prośby członka 
zarządu i to nie powinno mieć miejsca, są terminy, są pewne zasady 
postępowania wynikające z aktów prawnych i takie powinny być stosowane. 
Prośna nie jest tutaj Ŝadną normą prosiłbym Ŝeby w przyszłości ich unikać 
poniewaŜ stawia ona podmiot w sytuacji kłopotliwej. Ja jako człowiek z gruntu 
Ŝyczliwy w stosunku do wszystkich nie chciałbym komuś robić pod górę i nie 
spełniać jego prośby więc w jakimś sensie czuje się moralnie pod presją a nie 
chciałbym się czuć moralnie pod presją. Więc rozumiem postawę osób, które 
piszą skargę. Drugi niski standard to przedstawiacie  nam państwo uchwałę ale 
nie przedstawiacie nam państwo skargi i takŜe tak naprawdę nie wiemy co tam 
w tej skardze napisano i jakie były argumenty osoby które tą skargę napisały 
tylko państwa relacje. Więc jeśli mamy coś uchwalić wolałbym znać materiał 
źródłowy i to teŜ byłby lepszy standard postępowania.  
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 Andrzej Zwolak  - wiceprzewodniczący rady – słucham tych 
wypowiedzi i tak się zastanawiam gdzie my jesteśmy. JeŜeli związek który 
złoŜył skargę na działalność starosty złoŜył jednocześnie opinię to znaczy, Ŝe nie 
stało nic na przeszkodzie. Oczywiście moŜna kaŜdą ideologię dorobić, Ŝe prośba 
jest moralnym naciskiem itd. To wszystko moŜna ale z drugiej strony nie dajmy 
się „zwariować”, Ŝyjemy między ludźmi, państwo staracie się aby te związki 
międzyludzkie zacieśniać a z drugiej strony wykorzystujecie kaŜdą okazję, 
kaŜdy punkcik Ŝeby uszczypnąć, Ŝeby dotknąć, Ŝeby wbić „szpile”. Na Komisji 
Statutowej analizowaliśmy projekt uchwały i nie było dyskusji tym bardziej, Ŝe 
któryś ze związków powiem kolokwialnie „miał gdzieś zarząd” i nie przedstawił 
opinii w tym czasie w którym pani członek zarządu prosiła. Zgadzam się z 
Panem Górskim, Ŝe nie wolno, nie trzeba, nie moŜna w tej chwili tak 
występować z jakiegoś rodzaju prośbami. To na pewno wynikło z terminów 
tylko trzeba się trzymać ściśle litery prawa. Tylko nie miejcie państwo później 
pretensji, Ŝe się nagle okaŜe bo coś się zablokowało bo musiało trwać 60 dni a 
moŜna było szybciej albo odwrotnie.  

 
Zbigniew Koban – radny – od 80 roku mamy w Polsce niezaleŜne 

związki zawodowe i myślę, Ŝe to jest standard i nie powinien być komentowany. 
Jest pewien stan prany, który w Polsce obowiązuje. Nie jest prawdą, Ŝe Komisja 
Zakładowa NSZZ – Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania, która nie 
złoŜyła tej opinii jeszcze „ma gdzieś zarząd”. Komisja tylko szanuje swoje 
uprawnienia i komisja chce dokładnie zapoznać się z opinią swoich członków, 
opinią pracowników, opinią wszystkich zainteresowanych stroną w tej sprawie 
przed wyraŜeniem własnej opinii. Po prostu proceduje zgodnie z 
zobowiązującym prawem i pewnymi zasadami, które w danej organizacji 
działają. Nie wynika to w Ŝaden sposób z lekcewaŜenia Zarządu Powiatu, 
wynika to tylko i wyłącznie z szacunku dla własnych praw i uprawnień. 
Solidarność długo o te prawa i uprawnienia walczyła, zabiegała a dzisiaj stara 
się je rzetelnie egzekwować.  

 
Andrzej Zwolak  - wiceprzewodniczący rady – myślałem, Ŝe mnie 

większość zrozumiała, Ŝe pewne rzeczy mówiłem w cudzysłowie, być moŜe 
niezręcznie się wyraziłem ale oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, Ŝe Ŝaden 
związek w stosunku do Starostwa, zarządu powiatu nie „ma go gdzieś” bardzo 
przepraszam  jeśli kogoś obraziłem.  

 
Jolanta Szulc – przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury 

Fizycznej i Turystyki -  chciałam tylko uzupełnić wypowiedz art. 19 ust. 2 
ustawy  z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych wyraźnie mówi  
o wyraŜeniu i terminie opinii a ta opinia jest do 30 dni w związku z tym czy to 
ma być rozkaz czy prośba nie waŜne w jakiej formie została ona przedstawiona 
natomiast to od związków zawodowych zaleŜy czy tą opinię przedstawią na 
czas.  
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 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Za przyjęciem  głosowało – 15 osób, przeciw głosowało – 5 osób, głosów 
wstrzymujących nie było.  

           Uchwała została podjęta ( załącznik nr   10 do protokołu ). 

Ad. 9. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 

Zbigniew Koban – radny – zgłosiło się kilku mieszkańców naszego 
powiatu w sprawie taboru przewoźnika PKS. Kilkakrotnie spotkali się z sytuacją  
jadąc do Gdańska autobus np. w Sztumie albo okolicach z powodu  awarii 
technicznych zatrzymywał się i nie docierał na miejsce. Proszę  
o zainteresowanie się tą sprawą.  
 
 Na ile Zarząd zorientowany jest ze zmianami w PKP dotyczącymi  
dalszego utrzymania linii kolejowej przez Kwidzyn do Torunia, czy były jakieś 
sygnały, Ŝe mają nastąpić ograniczenia czy likwidacja tej linii? Chodzi o sprawy 
związane z torami kolejowymi nie ze sprawą Arrivy.  
 
 Proszę o informacje dotyczące kosztów, które Spółka „ZDROWIE” 
poniosła w związku z procedurą ogłaszania i prowadzenia procedur z zamiarem 
wydzierŜawienia tej Spółki.  
 
 Andrzej Rupieta – radny – pod koniec grudnia spotkałem się  
z sołtysami z Gminy Sadlinki. Sołtysi proszą o załoŜeniu lustra na skrzyŜowaniu 
dróg 3227G przez 3238G. jaka jest moŜliwość zamontowania zatoczki 
autobusowej w miejscowości Rusinowo i czy jest moŜliwość otrzymania 
kruszywa na utwardzenie poboczy dróg w miejscowościach Nebrowo Małe  
i Rusinowo?  
 
  Ad.10. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 
Odpowiedzi udzielili:    
 
 Jerzy Godzik – starosta – jeśli chodzi o PKS i PKP to zwrócimy się  
z zapytaniem poniewaŜ nie znamy tego tematu.  
 
 W sprawie kosztów, które Spółka „ZDROWIE” poniosła w związku  
z przetargami, wyślemy informacje na piśmie. 
 
 

Andrzej Fortuna – wicestarosta -  lustro na skrzyŜowaniu zostało 
załoŜone. Jeśli chodzi o zatoczki autobusowe, dwa lub trzy lata temu 
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realizowaliśmy bardzo duŜy program dla całego powiatu, gospodarzy gmin.  
W tym układzie Pani Wójt Krajewska mogła wskazać miejsca gdzie te zatoczki 
mają powstać. Program był realizowany na kwotę ok. 1,5 mln zł, połowę 
środków pochodziło z tzw. schetynówek. MoŜna w kaŜdej chwili zamontować 
taką zatoczkę tylko, Ŝe my tych środków juŜ nie mamy co nie oznacza, Ŝe temat 
nie istnieje. Być moŜe uda nam się porozumieć z Panią Wójt i jakoś tymi 
kosztami się podzielić. Nie składam takiej obietnicy poniewaŜ zima jest jeszcze 
za pasem i nie wiadomo ile wydamy pieniędzy. Podobna jest sytuacja kruszywa. 
Nie przewidujemy przekazywania kruszywa choć bardzo waŜna jest inicjatywa 
mieszkańców miejscowości Rysinowo poniewaŜ oni w ubiegłym roku wykonali 
część prac na naszej drodze. My przekazaliśmy skruszone betony po rozbiórce  
i oni to wykorzystali.  
 
 Ad. 11. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
   
 Zbigniew Koban – radny – w związku z ostatnimi doniesieniami 
mediów na temat wynagrodzeń i premii dla prezydium sejmu zwracam się  
z wnioskiem do koalicji o ponowne przyznanie tytułu honorowego ambasadora 
powiatu kwidzyńskiego panu Cezaremu Grabarczykowi Wicemarszałkowi 
Sejmu.  
 

Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  posiedzenie przewodniczących 
komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się 4 lutego  2012 r. o godz. 
1530. 
 
   
  Ad.12. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1820  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 
 
  
                                                                                  Przewodniczący Rady 
                                                                                                
 
 
                                                                                         Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 
 

 


