Protokół nr 32/XXXII
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego
odbytej 30 września 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 posiedzeniu jest radny Jerzy Grabowski.
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 XXXI sesji Rady Powiatu.
Sprawozdanie nr 30 z działalności zarządu.
Stan środowiska w województwie pomorskim oraz aktualne problemy
wynikające z kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska
przeprowadzonych na terenie powiatu kwidzyńskiego.
7. Stan dróg wojewódzkich na terenie powiatu kwidzyńskiego wraz
z planowanymi działaniami remontowo – inwestycyjnymi.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości
oraz ich wydzierŜawiania lub wynajmowania na czas oznaczony
dłuŜszy niŜ 3 lata lub na czas nieoznaczony,
b) ustanowienia dorocznych Nagród Starosty Kwidzyńskiego za
osiągnięcia w dziedzinach Przedsiębiorczości oraz Rynku Pracy,
c) o zmianie uchwały nr XXIV/172/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej powiatu kwidzyńskiego,
d) o zmianie uchwały nr XXIV/173/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budŜetu powiatu kwidzyńskiego
na rok 2013,
e) udzielenia pomocy finansowej (dotacji celowej) Miastu i Gminie
Prabuty.
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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 XXXI sesji Rady
Powiatu.
Rada Powiatu w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła protokół z XXXI sesji.
Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ).
Ad.5
Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 30
z działalności zarządu.
Głosów w dyskusji nie było.
Rada Powiatu w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie nr 30 z działalności zarządu.
Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr 5 do protokołu).
Ad.6
Przystąpiono do punktu Stan środowiska w województwie
pomorskim oraz aktualne problemy wynikające z kontroli przestrzegania
przepisów ochrony środowiska przeprowadzonych na terenie powiatu
kwidzyńskiego.
Jarosław Stańczyk – Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku – przedłoŜył
prezentacje na temat stanu środowiska w województwie pomorskim oraz
aktualne problemy wynikające z kontroli przestrzegania przepisów ochrony
środowiska przeprowadzonych na terenie powiatu kwidzyńskiego – załącznik nr 6
do protokołu.

2

Ad.7 Przystąpiono do punktu Stan dróg wojewódzkich na terenie powiatu
kwidzyńskiego wraz z planowanymi działaniami remontowo – inwestycyjnymi.
Grzegorz Stachowiak – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku przedłoŜył informację na temat stanu dróg wojewódzkich na terenie
powiatu kwidzyńskiego wraz z planowanymi działaniami remontowo –
inwestycyjnymi.
Tomasz Miler – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku przedłoŜył informację na temat prac jakie były wykonane
w bieŜącym roku w powiecie kwidzyńskim.
W dyskusji głos zabrali radni Jerzy Śnieg, Marek Szulc, Kazimierz
Kończalski, Antoni Barganowski, Krystyna Łapacz, BoŜena Rybus
i wicestarosta Andrzej Fortuna.
Odpowiedzi udzielili Grzegorz Stachowiak – Dyrektor Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Gdańsku i Tomasz Miler – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Gdańsku.
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg ogłosił przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady sesji i przystąpiono do następnego punktu
obrad.
W trakcie obrad sesji zwolnił się
w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych.

radny Mirosław Górski. Obecnie

Ad.8 Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwały w sprawie :
a) określenia zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości
oraz ich wydzierŜawiania lub wynajmowania na czas oznaczony
dłuŜszy niŜ 3 lata lub na czas nieoznaczony,
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 19 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
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Uchwała została podjęta ( załącznik nr 7 do protokołu).
b) ustanowienia dorocznych Nagród Starosty Kwidzyńskiego za
osiągnięcia w dziedzinach Przedsiębiorczości oraz Rynku Pracy,
Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu- omówił projekt
powyŜszej uchwały i prosi o jego przyjęcie.
Przewodniczący
Komisji
Statutowej
Andrzej
Hajdukiewicz
poinformował, iŜ komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.
W dyskusji głos zabrał radny Zbigniew Koban.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały
i przystąpiono do głosowania.
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 8 do protokołu).
c) 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 – 15 osób, wstrzymały się – 4 osoby, głosów
przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 9 do protokołu)
d) 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.
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Poinformował równieŜ, Ŝe na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną
opinię.
W dyskusji głos zabrał radny Zbigniew Koban
Odpowiedzi udzielił przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego i Finansów
Marek Szulc
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał treść uchwały.
Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść
uchwały i przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, przeciw głosowały – 4 osoby, głosów
wstrzymujących nie było.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 10 do protokołu)
e) udzielenia pomocy finansowej (dotacji celowej) Miastu i Gminie
Prabuty.
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 19 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 11 do protokołu).
Ad. 9. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych.
Zbigniew Koban – radny – w sprawie administracji obsługi
w kwidzyńskich szkołach podlegających zarządowi powiatu, proszę
o informację dotyczącą ile jest osób zatrudnionych, jakie jest średnie
wynagrodzenie w tej grupie pracowników oraz informację dotyczącą tego ile
osób w tej grupie otrzymuje wynagrodzenie na poziomie najniŜszej płacy
krajowej.
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Proszę o informację jaki jest poziom realizacji wpływu do budŜetu
z podatku dochodowego od osób fizycznych na koniec sierpnia.
Antoni Barganowski – radny – otrzymaliśmy wcześniej informacje, Ŝe
członkowie kierownictwa zarządu powiatu czyli starostowie spotkali sie
z kierownictwem Spółki EMC Instytut Medyczny, która zarządza naszym
szpitalem. Tematem tego spotkania były zamierzenia organizacyjne
i modernizacyjne szpitala. Na czym te prace będą polegały, kiedy się zaczną
i w jakim kierunku będą kontynuowane.
Budynek po byłym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Kwidzynie został nabyty przez jedną ze stowarzyszeń. Czy nie ma obawy, Ŝe
ten budynek tak jak budynek po dawnej przechodni przy ul. Braterstwa
Narodów zostanie w takim samym stanie jakim jest? Czy to stowarzyszenie
podoła olbrzymiemu finansowemu zadaniu remontu tego budynku.
Krystyna Łapacz – radna – Radny Gminy Kwidzyn zgłosił prośbę
o przekazanie, Ŝe w miejscowości Rakowice pod drogą powiatową jest
nieczynny przepust, który zalewa pole pana Figurskiego i ten pan z tego tytułu
nie dostaje dopłaty z Unii Europejskiej.
Jolanta Szulc – radna – nawiązując do Komisji Edukacji, która odbyła
się 24 września 2013 r., która dotyczyła współpracy międzynarodowej
w zakresie edukacji realizowanej przez szkoły i placówki dla którego organem
prowadzącym jest powiat kwidzyński. W ramach promocji naszego powiatu
warto by było zorganizować konferencje edukacyjną na temat promocji szkół
ponadgimnazjalnych, w jaki sposób szkoły realizują programy z Unii
Europejskiej ale i nie tylko. MoŜna by było zaprosić na taką konferencję szkoły
z pobliskich miejscowości np. Opalenie, Gniew, Sztum, Malbork, Iławę,
Kisielice. ZaleŜy nam na kaŜdym nowym uczniu od nowego roku szkolnego.
Zbigniew Koban – radny – czy wyniki finansowe Spółki „ZDROWIE”
za poszczególne miesiące są dostępne w siedzibie starostwa i czy radni mogą się
z nimi zapoznać?
Ad.10. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Jerzy Godzik – starosta – odpowiedzi na dwa pierwsze pytania pana
radnego Zbigniewa Kobana udzielimy na piśmie.
Tematem spotkania ze Spółką EMC Instytut Medyczny było ustalenie
czego my oczekujemy od zarządu spółki na najbliŜszym zgromadzeniu
wspólników. W tej chwili ustalamy termin tego zgromadzenia i mamy nadzieje,
Ŝe na tym spotkaniu zostaną nam przedstawione propozycje modernizacyjne
i organizacyjne szpitala.
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Czy stowarzyszenie podoła takiemu przedsięwzięciu? Jest to dylemat
niezaleŜnie od tego kto to kupi zarówno czy przedsiębiorca czy stowarzyszenie.
Myślę, Ŝe było to przez stowarzyszenie przemyślane, nie sądzę, Ŝe zaraz te
pieniądze się znajdą ale małymi krokami mamy nadzieje, Ŝe to stowarzyszenie
podoła. Pozostałe obiekty czekają, mamy nadzieje, Ŝe uda się je wykorzystać,
chcielibyśmy trochę na tym zarobić, ale jeśli znajdą się stowarzyszenia które by
w sensowny sposób pokazały co chcą robić to teŜ dla nich droga jest otwarta.
Konferencja edukacyjna jak najbardziej jesteśmy za tylko pewnie nie jest
to mile widziane przez innych starostów.
Wyniki finansowe spółki są dostępne, nie ma Ŝadnego problemu aby się z
nimi zapoznać.
Andrzej Fortuna – wicestarosta – przepust jest droŜny ale mam prośbę
Ŝeby w takich sprawach indywidualnych nie czekać aŜ na sesję, tych sesji
w roku mamy tylko dziesięć. O tą sprawę moŜna kaŜdego dnia zapytać.
Dwieście dni w roku jesteśmy dostępni telefonicznie czy osobiście. Nie trzeba
czekać aŜ na sesję i zadawać pytania czy przepust w Rakowicach jest czynny. Ja
oświadczam, Ŝe jest droŜny poniewaŜ mam dokumentację na to, była kwestia
sporna, powołano komisję, sprawdzili, podpisali, Ŝe jest droŜna. Temat wraca
kilka razy z róŜnych stron i zupełnie niepotrzebnie. Zapraszam do takich
kontaktów nie czekając na sesję, moŜna odpowiedzieć, wyjaśnić i równieŜ
udzielić odpowiedzi temu zainteresowanemu, gwarantuje, Ŝe on ma komplet
dokumentacji na temat pracy tej komisji.
Ad. 11. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia.

Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady - posiedzenie przewodniczących
komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się 7 października 2013 r.
o godz. 1530.
Ad.12. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1730 zamknął obrady wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”.

Przewodniczący Rady

Jerzy Śnieg
Protokołowała:
Justyna Tarka
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