Protokół nr 35/XXXV
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego
odbytej 27 stycznia 2014 r.
Starosta Jerzy Godzik i Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg wręczyli
dyplomy z okazji XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, Perspektywy
2014 dla:
− Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kwidzynie,
− Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach,
− Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kwidzynie,
− Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie,
− Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 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 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 sesji 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 XXXIV sesji Rady Powiatu.
Sprawozdanie nr 33 z działalności zarządu.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Kwidzyńskiego za rok 2013.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych rady powiatu za
rok 2013,
b) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości dla Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie,
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c) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Gdańsku,
d) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Kwidzyński,
e) zamiaru przekształcenia trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej Liceum Ogólnokształcącego w Prabutach, wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach,
f) przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego jako członka wspierającego do
stowarzyszenia działającego pod nazwą „Kwidzyńskie Towarzystwo
Przyjaciół Chorych” z siedzibą w Kwidzynie,
g) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu kwidzyńskiego,
h) upowaŜnienia
Zarządu
Powiatu
do
złoŜenia
wniosku
o
dofinansowanie
przedsięwzięcia
w
ramach
Programu
Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej pt. System Zielonych Inwestycji (GIS - Green
Investment Scheme) Część 1 Zarządzanie energią w budynkach
uŜyteczności publicznej. (VI konkurs).
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 XXXIV sesji Rady
Powiatu.
Rada Powiatu w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła protokół z XXXIV sesji.
Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ).
Ad.5.
Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 33
z działalności zarządu.
Antoni Barganowski – radny – w sprawie najwaŜniejszych spotkań
członków zarządu: 08.01.2014r. - starosta Jerzy Godzik oraz wicestarosta
Andrzej Fortuna spotkali się z Panem Józefem Jurosem Prezesem EMC Instytut
Medyczny SA w temacie planów inwestycyjnych. Jakie są te plany
inwestycyjne?
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Dotarły do mnie niepokojące sygnały o zwolnieniach, które maja miejsce
w szpitalu, chodzi o personel administracji obsługi, ile jest w tym prawdy i jaki
jest zasięg tych zwolnień?
Zbigniew Koban – radny - 17.12.2013r. - starosta Jerzy Godzik oraz
członek zarządu Danuta Woronowicz uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym
zagroŜeń związanych z nasilającą się aktywnością grup pseudokibiców
w Kwidzynie. W spotkaniu wzięli takŜe udział przedstawiciele władz miasta,
policji, straŜy miejskiej, OHP w Kwidzynie, PCPR, poradni psychologicznopedagogicznej, kuratorów sądowych, a takŜe dyrektorzy i pedagodzy szkolni
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Kwidzyna. Na czym polega
to nasilenie oraz jakie wnioski z tego spotkania wynikają?
08.01.2014r. - wicestarosta Andrzej Fortuna spotkał się z Panem
Jarosławem Rosiakiem Prezesem Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo –
Technologicznego w Górkach na temat harmonogramu prac związanego
z prowadzoną inwestycją. Czy sprawa jest aktualna i czy istnieją jakieś terminy
zakończenia tej inwestycji?
Jerzy Godzik – starosta – w sprawie spotkania z Prezesem Józefem
Jurosem. W planach inwestycyjnych tej spółki pojawił się projekt
zaadoptowania w tym roku budynku po byłej kotłowni. Ten obiekt byłby
przeznaczony na przechodnie a jest to związane z przygotowaniem się do
kontraktowania.
Co do zwolnień nie mamy takiej informacji, są to kompetencje zarządu
spółki, tak jak poprzednio nie byliśmy o sprawach kadrowych w spółce
informowani.
Spotkanie w dniu 17 grudnia 2013 roku odbyło się na terenie naszego
Specjalnego Gimnazjum na wniosek pedagogów tej szkoły, którzy zauwaŜyli
nasilone działanie klubów kibicowskich na terenie naszego miasta a szczególnie
w okolicach tegoŜ liceum. WiąŜe się to z widocznymi zagroŜeniami dlatego
zorganizowaliśmy wspólnie z inicjatywy Gimnazjum spotkanie wszystkich,
którzy potencjalnie zawodowo mogą się na ten temat wypowiedzieć. Jest to
monitorowane przez policję. Myślę, Ŝe nie jest to ostatnie spotkanie na ten
temat, jest to temat, który rozwija się i staje się niebezpieczny.
Andrzej Fortuna – wicestarosta – ta aktywność pseudokibiców jest
bardzo widoczna choćby na nowo wybudowanym moście przez Wisłę, to jest
wstyd, to co tam się wypisuje na tych filarach, to jest jakieś olbrzymie
nieporozumienie i wszyscy powinniśmy reagować i walczyć z tym.
W sprawie odpowiedzi na pytanie dotyczące prac związanych z budową
Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo Technologicznego w Górkach. Państwo
pamiętacie historie Firma Aldessa zeszła z budowy, zerwała umowę, potem
odbyła się kontrola projektu przeprowadzona przez Agencję Rozwoju Pomorza.
W miesiącu listopadzie po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę
z nowym wykonawcą i elementem tej umowy jest harmonogram. Ten
harmonogram przewiduje zakończenie prac budowlanych do 15 stycznia 2015
roku, natomiast rozliczenie tego projektu powinno nastąpić do końca czerwca
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2015 roku, mamy na to zgodę inwestycji zarządzającej. Jeśli jest potrzebny
szczegółowy harmonogram musiałbym poprosić Zarząd Parku o dostarczenie
tych dokumentów.
Rada Powiatu w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie nr 33 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 2013.
Starosta Jerzy Godzik przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku – załącznik nr 6 do protokołu.
Ad.7. Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawie :
a) przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych rady
powiatu za rok 2013,
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.
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 7 do protokołu).
b) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu nieruchomości dla Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 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 20 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
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Uchwała została podjęta ( załącznik nr 8 do protokołu).
c) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu nieruchomości dla Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku,
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).
d) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Kwidzyński,
Danuta Woronowicz – członek zarządu – omówiła projekt powyŜszych
uchwały i prosi o ich 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.
W dyskusji głos zabrali radni: Zbigniew Koban, Piotr Widz, Mirosław Górski,
Jolanta Szulc.
Odpowiedzi udzielili: starosta Jerzy Godzik i członek zarządu Danuta
Woronowicz.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść
uchwały i przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem głosowało – 16 osób, przeciw głosowały - 4 osoby,
wstrzymujących głosów nie było.
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 10 do protokołu ).
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e) zamiaru przekształcenia trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej Liceum Ogólnokształcącego w Prabutach, wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach,
Danuta Woronowicz – członek zarządu – omówiła projekt powyŜszych
uchwały i prosi o ich 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 11 do protokołu).
f) przystąpienia
Powiatu
Kwidzyńskiego
jako
członka
wspierającego do stowarzyszenia działającego pod nazwą
„Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych” z siedzibą
w Kwidzynie,
Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu - omówił projekt
powyŜszej uchwały i prosi o jego przyjęcie.
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.
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 12 do protokołu).
g) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu kwidzyńskiego,
Danuta Woronowicz – członek zarządu – omówiła projekt powyŜszych
uchwały i prosi o ich przyjęcie.
Głos zabrał Jerzy Grabowski wiceprzewodniczący Komisji ds. Zdrowia,
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 13 do protokołu).
h) upowaŜnienia Zarządu Powiatu do złoŜenia wniosku
o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu
Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej pt. System Zielonych Inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 1 Zarządzanie energią
w budynkach uŜyteczności publicznej. (VI konkurs).
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 14 do protokołu).
Ad. 8. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych.
Głosów w dyskusji nie było.
Ad.9. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Głosów w dyskusji nie było.
Ad. 10. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia.
Zbigniew Koban – radny – zaprosił wszystkich radnych, członków
zarządu oraz wszystkich mieszkańców Kwidzyna na organizowany przez DKF
Powiększenie przegląd Kina Polskiego w dniach 10 – 12 lutego 2014 r.
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady - posiedzenie przewodniczących
komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się 3 lutego 2014 r. o godz.
1530.
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Ad.11. 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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