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Protokół nr 2/II 
 

z  sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 12 stycznia 2015 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, iż zgodnie z listą 
obecności w posiedzeniu uczestniczy 16 radnych i 5  kandydatów na 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. Ślubowanie radnych. 
5. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu. 
6. Sprawozdanie nr 1 z działalności zarządu. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) powołania komisji rewizyjnej, 
b) powołania komisji stałych, określenia przedmiotu ich działania oraz 

składu osobowego. 

 
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. 
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Ad. 4. Przystąpiono do punktu Ślubowanie radnych. 
 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił wszystkich  
o powstanie i wydał polecenie wprowadzenia sztandaru Rady Powiatu 
Kwidzyńskiego. 
 
 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg przystąpił do uroczystego ślubowania 
radnych. Odczytał tekst ślubowania, a następnie  wymienił  nazwiska radnych, 
którzy po odczytaniu nazwiska wypowiedzieli słowo -  „Ślubuj ę”,  a niektórzy 
radni dodali: „ Tak mi dopomóż Bóg”. 
 
Sztandar Rady Powiatu Kwidzyńskiego wyprowadzono. 
 
Po akcie ślubowania  w posiedzeniu sesji uczestniczy 21 radnych. 
 
 Ad.5. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu.   
 
Za przyjęciem głosowało - 15  osób, wstrzymało się –6  osób. 
 

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 

Ad.6.  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 1  
z działalności zarządu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 

 
Rada Powiatu w obecności  21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 1 z działalności zarządu. 
 

Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr  5  do protokołu). 
 
 Ad.7.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) powołania komisji rewizyjnej, 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poinformował, iż do  
31 grudnia 2014 r. należało zgłaszać kandydatury do komisji rewizyjnej jak 
również do komisji stałych . Do tej pory swoich kandydatów do komisji 
rewizyjnej i komisji  stałych zgłosiło Obywatelskie Porozumienie Samorządowe 
i Sojusz Lewicy Demokratycznej, Klub PiS nie zgłosił kandydatur. Wobec tego 
prośba  o uzupełnienie tego składu komisji rewizyjnej jak również komisji 
stałych.   
 Przewodniczący Rady Powiaty Jerzy Śnieg przypomniał, iż zgodnie  że 
statutem § 69 ust. 2 - radny powinien być członkiem co najmniej dwóch komisji. 
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 Mirosław Górski – radny – jak będzie wyglądała procedura głosowania 
nad uchwałą? 
 
 Jerzy Śnieg – Przewodniczący Rady – podam składy osobowe komisji, 
które były  zaproponowane przez kluby a następnie będziemy głosować nad 
poprawkami do składów komisji. 
 
 Tomasz Świerczek – radny – chciałbym zgłosić wniosek abyśmy mieli 
pięć komisji tj. komisję rewizyjną, komisję budżetu i finansów, komisję 
rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego, która powstałaby  
z połączenia komisji ładu przestrzennego, ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej oraz komisji ds. wsi i infrastruktury wiejskiej oraz komisję ochrony 
zdrowia, opieki społecznej i bezpieczeństwa tj. komisja, która powstałaby  
z połączenia komisji polityki prorodzinnej opieki społecznej i aktywizacji 
zawodowej, komisji ds. zdrowia i komisji porządku publicznego  
i bezpieczeństwa obywateli oraz piątą komisję edukacji, kultury i sportu. 
Połączenie kompetencji komisji spowoduje, że będziemy mogli wykonywać to 
samo za dużo mniejsze pieniądze. W skali kadencji da to oszczędność 222 000zł 
tylko na samym uposażeniu a organizacyjnie też to nam dużo pomoże.  
 
 Następnie Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania 
nad wnioskiem zgłoszonym przez radnego Tomasza Świerczka.  
 
Za przyjęciem głosowała – 1 osoba, przeciw głosowało - 14 osób, wstrzymało 
się – 6 osób.  

 
Wniosek o zmianę ilości komisji nie został przyjęty. 

 
 Następnie Przewodniczący Rady zapytał radnego Antoniego 
Barganowskiego, czy wyraża zgodę kandydowania na przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej? 
 Radny Antoni Barganowski wyraził zgodę. 
 
 Czy radna Danuta Kosewska  wyraża zgodę na kandydowanie na 
wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej? 
 Radna Danuta Kosewska wyraziła zgodę. 
 
 Czy radna Jadwiga Lizińska wyraża zgodę na kandydowanie na członka 
Komisji Rewizyjnej? 
 Radna Jadwiga Lizińska wyraziła zgodę. 
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił o  uzupełnienie 
kandydatów do Komisji Rewizyjnej. 
 
 Mirosław Górski – radny -  komisja rewizyjna ma statut szczególny jest 
ona wyłączona odrębnie w ustawie samorządowej i wyraźnie deleguje się tam 
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uprawnienia czy nawet pewne sugestie, że powinna to być komisja z dużym 
udziałem członków opozycyjnych. Dobrym obyczajem większości samorządów 
jest to, że komisji rewizyjnej przewodniczy przedstawiciel klubu opozycyjnego 
czy radnych opozycyjnych. W poprzednich kadencjach państwo wiecie, że 
dobre obyczaje w naszej radzie nie obowiązywały. Chciałbym zwrócić się z 
apelem żebyśmy jednak  dobre obyczaje przywrócili w związku z tym zgłaszam 
kandydaturę na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Andrzeja 
Rupietę. 
 
 Ponieważ nie było innych kandydatur zapytał, czy radny Andrzej 
Rupieta  wyraża zgodę. 
 Radny Andrzej Rupieta  wyraził zgodę. 
 
 Ponieważ zgłoszono  poprawkę do uchwały i na miejsce radnego 
Antoniego Barganowskiego Klub PiS zgłosił  kandydaturę radnego Andrzeja 
Rupietę , wobec tego przystąpiono do głosowania nad zgłoszoną poprawką. 
 
Za głosowało - 5 osób, przeciw głosowało - 12 osób, wstrzymały się – 4 osoby. 
 
 Poprawka nie została przyjęta. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał uchwałę  
i przystąpiono do głosowania. 
 
Za głosowało - 15 osób, przeciw głosowało - 5 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 6 do protokołu). 
 
 b)powołania komisji stałych, ustalenia przedmiotu ich działania oraz 
składu osobowego. 

 
Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg przedstawił propozycje składu Komisji 
Statutowej: 
 
Bożena Rybus – na przewodniczącą.  
Andrzej Zwolak – na wiceprzewodniczącego. 
Jerzy Śnieg – na członka. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił o  uzupełnienie 
kandydatów do składu  Komisji Statutowej. 
 
 Ponieważ nie było innych kandydatur Przewodniczący Rady zapytał, 
wszystkich kandydatów, którzy są proponowani  do składu Komisji Statutowej, 
czy wyrażają zgodę? 
 
Bożena Rybus – na przewodniczącą -  wyraża zgodę. 
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Andrzej Zwolak – na wiceprzewodniczącego – wyraża zgodę. 
Jerzy Śnieg – na członka – wyraża zgodę. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg przedstawił propozycje składu Komisji 
Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki:  
 
Krystyna Łapacz  – na przewodniczącą. 
Eligiusz Gełdon –  na wiceprzewodniczącego. 
Antoni Barganowski– na członka. 
Andrzej Rupieta– na członka. 
Katarzyna Opacka – na członka. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił  
o  uzupełnienie kandydatów do składu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki. 
 
 Mirosław Górski – radny -  Pan Przewodniczący stawia mnie  
w kłopotliwej sytuacji, bo w tej chwili zgłaszając kandydata na 
przewodniczącego tej komisji właściwie nie mam szansy zgłosić go na członka. 
Jak Pan Przewodniczący taką ewentualność rozważa? 
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady  - Pana wniosek zostanie poddany 
pod głosowanie i to rada zdecyduje.  
 
 Mirosław Górski – radny -  zgłaszam kandydaturę na przewodniczącego 
lub członka Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki radnego 
Marka Strociaka   wraz z uzasadnieniem jak również kandydaturę radnego 
Zbigniewa Kobana na członka tejże komisji.  
 
 Ponieważ nie było więcej kandydatur Przewodniczący Rady zapytał, 
wszystkich kandydatów, którzy są proponowani  do składu Komisji Edukacji, 
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki,  czy wyrażają zgodę? 
 
Krystyna Łapacz  – na przewodniczącą – wyraża zgodę. 
Eligiusz Gełdon –  na wiceprzewodniczącego – wyraża zgodę. 
Antoni Barganowski– na członka – wyraża zgodę. 
Andrzej Rupieta– na członka – wyraża zgodę. 
Katarzyna Opacka – na członka – wyraża zgodę. 
Marek Strociak  - na przewodniczącego lub na członka – wyraża zgodę. 
Zbigniew Koban  – na członka – wyraża zgodę. 
 
 Antoni Barganowski – radny - zgłaszam kandydaturę na członka 
Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki radnego Andrzeja 
Bożka.  
 Andrzej Bożek – wyraża zgodę.  
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 Bożena Rybus – radna – czy przewodniczących nie wybiera się na 
poszczególnych komisjach? 
 
 Jerzy Śnieg - przewodniczący Rady  - nie. 
 
 Ponieważ zgłoszono  poprawkę do uchwały i na miejsce radnej Krystyny 
Łapacz Klub PiS zgłosił  kandydaturę radnego Marka  Strociaka , wobec tego 
przystąpiono do głosowania nad zgłoszoną poprawką. 
 
Za głosowało - 5 osób, przeciw głosowało - 15 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
 
 Poprawka nie została przyjęta. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg przedstawił propozycje składu Komisji 
Polityki Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej: 
 
Katarzyna Opacka– na przewodniczącą. 
Ewa Stec – na członka. 
Jadwiga Lizińska – na członka. 
Tomasz Frejnagiel– na członka. 
Eligiusz Gełdon – na członka. 
Andrzej Rupieta – na członka. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił  
o  uzupełnienie kandydatów do składu Komisji Polityki Prorodzinnej, Opieki 
Społecznej i Aktywizacji Zawodowej. 
 
 Mirosław Górski – radny -  zgłaszam kandydatury na członków Komisji 
Polityki Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej radnych 
Zbigniewa Kobana i Marka Strociaka . 
 
 Ponieważ nie było więcej kandydatur Przewodniczący Rady zapytał, 
wszystkich kandydatów, którzy są proponowani  do składu Komisji Polityki 
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, czy wyrażają 
zgodę? 
 
Katarzyna Opacka– na przewodniczącą – wyraża zgodę. 
Ewa Stec – na członka – wyraża zgodę. 
Jadwiga Lizińska – na członka – wyraża zgodę. 
Tomasz Frejnagiel– na członka – wyraża zgodę. 
Eligiusz Gełdon – na członka – wyraża zgodę. 
Andrzej Rupieta – na członka – wyraża zgodę. 
Zbigniew Koban – na członka – wyraża zgodę. 
Marek Strociak – na członka – wyraża zgodę. 
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 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg – w związku z tym, że nie mamy 
wytypowanego wiceprzewodniczącego ww. komisji zapytam Przewodniczącego 
Klubu PiS  czy macie kandydatury na wiceprzewodniczącego tejże komisji? 
 
 Przewodniczący Klubu PiS  Mirosław Górski  – nie. 
 
 W imieniu Prezydium Rady, przewodniczący Jerzy Śnieg zaproponował 
na wiceprzewodniczącego  Komisji Polityki Prorodzinnej, Opieki Społecznej  
i Aktywizacji Zawodowej   radnego Tomasza Frejnagiela. 
 Radny Tomasz Frejnagiel wyraził zgodę. 
  
Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg przedstawił propozycje składu Komisji 
Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów: 
 
Piotr Wilk – przewodniczący. 
Bożena Rybus – wiceprzewodnicząca. 
Antoni Barganowski – członek. 
Tomasz Świerczek – członek. 
Jerzy Śnieg – członek. 
Jerzy Grabowski – członek. 
Andrzej Zwolak – członek. 
Andrzej Bożek – członek. 
Krystyna Łapacz – członek. 
Kazimierz Kończalski – członek. 
Katarzyna Opacka – członek. 
Tomasz Frejnagiel – członek. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił o  uzupełnienie 
kandydatów do składu Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów. 
 
 Mirosław Górski – radny -  zgłaszam kandydaturę na członka Komisji 
Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów radnych Zbigniewa Kobana. 
 
 Ponieważ nie było więcej kandydatur Przewodniczący Rady zapytał, 
wszystkich kandydatów, którzy są proponowani  do składu Komisji Planu 
Gospodarczego, Budżetu i Finansów, czy wyrażają zgodę? 
 
Piotr Wilk - przewodniczący – wyraża zgodę. 
Bożena Rybus - wiceprzewodnicząca – wyraża zgodę. 
Antoni Barganowski - członek – wyraża zgodę. 
Tomasz Świerczek - członek – wyraża zgodę. 
Jerzy Śnieg - członek – wyraża zgodę. 
Jerzy Grabowski - członek – wyraża zgodę. 
Andrzej Zwolak - członek – wyraża zgodę. 
Andrzej Bożek - członek – wyraża zgodę. 
Krystyna Łapacz - członek – wyraża zgodę. 
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Kazimierz Kończalski - członek – wyraża zgodę. 
Katarzyna Opacka - członek – wyraża zgodę. 
Tomasz Frejnagiel - członek – wyraża zgodę. 
Zbigniew Koban - członek – wyraża zgodę. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg przedstawił propozycje składu Komisji Ładu 
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 
 
Danuta Kosewska – przewodnicząca. 
Jadwiga Lizińska – wiceprzewodnicząca. 
Tomasz Świerczek – członek. 
Kazimierz Kończalski – członek. 
Bożena Rybus – członek. 
Eligiusz Gełdon – członek. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił o  uzupełnienie 
kandydatów do składu Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. 
 
 Mirosław Górski – radny -  zgłaszam kandydaturę radnego Grzegorza 
Wojtasia na członka Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej.  
 
 Ponieważ nie było więcej kandydatur Przewodniczący Rady zapytał, 
wszystkich kandydatów, którzy są proponowani  do składu Komisji Ładu 
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy wyrażają 
zgodę? 
 
Danuta Kosewska – przewodnicząca – wyraża zgodę. 
Jadwiga Lizińska - wiceprzewodnicząca– wyraża zgodę. 
Tomasz Świerczek - członek– wyraża zgodę. 
Kazimierz Kończalski - członek– wyraża zgodę. 
Bożena Rybus - członek– wyraża zgodę. 
Eligiusz Gełdon - członek– wyraża zgodę. 
Grzegorz Wojtaś - członek– wyraża zgodę. 
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – w Komisji Planu Gospodarczego, 
Budżetu i Finansów powinni być wszyscy przewodniczący komisji w związku  
z tym, że Pani Danuta Kosewska  jest proponowana na przewodniczącą Komisji 
Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powinna być 
również w Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Następnie 
zapytał czy radna Danuta Kosewska wyraża zgodę. 
 Radna Danuta Kosewska  wyraziła zgodę. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg przedstawił propozycje składu Komisji ds. 
Wsi i Infrastruktury Wiejskiej:  
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Kazimierz Kończalski – przewodniczący. 
Tomasz Świerczek -  wiceprzewodniczący. 
Krystyna Łapacz-  członek. 
Bożena Rybus – członek. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił o  uzupełnienie kandydatów 
do składu Komisji ds. Wsi i Infrastruktury Wiejskiej. 
 
 Mirosław Górski – radny -  zgłaszam kandydaturę radnego Grzegorza 
Wojtasia na członka Komisji ds. Wsi i Infrastruktury Wiejskiej. 
 
 Ponieważ nie było więcej kandydatur Przewodniczący Rady zapytał, 
wszystkich kandydatów, którzy są proponowani  do składu Komisji ds. Wsi  
i Infrastruktury Wiejskiej, czy wyrażają zgodę? 
 
Kazimierz Kończalski - przewodniczący – wyraża zgodę. 
Tomasz Świerczek -  wiceprzewodniczący – nie wyraża zgody, członek– wyraża 
zgodę. 
Krystyna Łapacz-  członek – wyraża zgodę. 
Bożena Rybus - członek – wyraża zgodę. 
Grzegorz Wojtaś - członek– wyraża zgodę. 
 
 W imieniu Prezydium Rady, przewodniczący Jerzy Śnieg zaproponował 
na wiceprzewodniczącego  Komisji ds. Wsi i Infrastruktury Wiejskiej   
radnego Grzegorza Wojtasia. 
 Radny Grzegorz Wojtaś nie  wyraził zgody. 
 
 W związku z tym, że Radny Grzegorz Wojtaś nie wyraził zgody na 
pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego tejże komisji przewodniczący Rady 
Jerzy Śnieg zaproponował radną Krystynę Łapacz na wiceprzewodniczącą ww. 
komisji. 
 Radna Krystyna Łapacz wyraziła zgodę. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg przedstawił propozycje składu Komisji 
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli: 
 
Tomasz Frejnagiel – przewodniczący. 
Krystyna Łapacz – wiceprzewodnicząca. 
Eligiusz Gełdon – członek. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił o  uzupełnienie kandydatów 
do składu Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. 
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 Zbigniew Koban – radny -  zgłaszam kandydaturę radnego Mirosława 
Górskiego na członka Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 
Obywateli. 
 
 Ponieważ nie było więcej kandydatur Przewodniczący Rady zapytał, 
wszystkich kandydatów, którzy są proponowani  do składu Komisji Porządku 
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, czy wyrażają zgodę? 
 
Tomasz Frejnagiel - przewodniczący– wyraża zgodę. 
Krystyna Łapacz - wiceprzewodnicząca– wyraża zgodę. 
Eligiusz Gełdon - członek– wyraża zgodę. 
Mirosław Górski - członek– wyraża zgodę. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg przedstawił propozycje składu Komisji ds. 
Zdrowia: 
 
Jerzy Grabowski – przewodniczący. 
Piotr Wilk – wiceprzewodniczący. 
Ewa Stec – członek. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił o  uzupełnienie 
kandydatów do składu Komisji ds. Zdrowia. 
 
 Zbigniew Koban – radny -  zgłaszam kandydaturę radnego Mirosława 
Górskiego na członka Komisji ds. Zdrowia.  
 
 Ponieważ nie było więcej kandydatur Przewodniczący Rady zapytał, 
wszystkich kandydatów, którzy są proponowani  do składu Komisji ds. 
Zdrowia, czy wyrażają zgodę? 
 
Jerzy Grabowski - przewodniczący– wyraża zgodę. 
Piotr Wilk - wiceprzewodniczący– wyraża zgodę. 
Ewa Stec - członek– wyraża zgodę. 
Mirosław Górski -członek– wyraża zgodę. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg przedstawił propozycje składu Komisji 
Etyki: 
 
Andrzej Bożek – przewodniczący. 
Jerzy Grabowski – wiceprzewodniczący. 
Jerzy Śnieg – członek. 
Ewa Stec – członek. 
Antoni Barganowski – członek. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił o  uzupełnienie kandydatów 
do składu Komisji Etyki. 
 
 Zbigniew Koban – radny -  zgłaszam kandydaturę radnego Mirosława 
Górskiego na członka Komisji Etyki.  
 
 Ponieważ nie było więcej kandydatur Przewodniczący Rady zapytał, 
wszystkich kandydatów, którzy są proponowani  do składu Komisji Etyki, czy 
wyrażają zgodę? 
 
Andrzej Bożek - przewodniczący– wyraża zgodę. 
Jerzy Grabowski - wiceprzewodniczący– wyraża zgodę. 
Jerzy Śnieg - członek– wyraża zgodę. 
Ewa Stec - członek– wyraża zgodę. 
Antoni Barganowski - członek– wyraża zgodę. 
Mirosław Górski - członek– wyraża zgodę. 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak  odczytał projekt  
uchwały w sprawie powołania komisji stałych, ustalenia przedmiotu ich 
działania oraz składu osobowego. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg  przystąpił do 
głosowania nad projektem powyższej uchwały. 
 
Za przyjęciem głosowało - 16 osób, przeciw głosowało - 5 osób, wstrzymało się 
– 0 osób. 
 
 Uchwała została podjęta ( załącznik nr 7 do protokołu.). 
    

Ad. 8. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Antoni Barganowski – radny – komunikacja kolejowa między 
poszczególnymi województwami jest w gestii marszałków i zarządów 
województw ale chciałbym prosić o podjęcie kroków żeby doszło do tego aby 
była bezpośrednia łączność kolejowa miedzy Kwidzynem a Toruniem. W tej 
chwili bardzo dużo młodzieży dojeżdża na studia i nie tylko.  

 
Mirosław Górski – radny – w początkach stycznia mieliśmy sytuację 

dość niebezpieczną spowodowaną brakiem podpisanych umów przez 
przechodnie lekarskie na świadczenia zdrowotne, chciałbym zapytać czy powiat 
był przygotowany do tej sytuacji, czy podjął jakieś działania, monitorował tą 
sytuację, czy był przygotowany na sytuację kryzysową bo kilka takich zdarzeń 
w charakterze niepożądanym nastąpiło. 
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Ad. 9. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 
 Jerzy Godzik – starosta – odnośnie komunikacji kolejowej zwrócimy się 
z zapytaniem bo tutaj trzeba znać dokładnie temat, natomiast wiem, że 
Marszałkowie Województwa Kujawsko Pomorskiego i Pomorskiego podpisali 
porozumienie  i jest zakupiony nowy tabor bodajże pięć składów na tą linię 
natomiast nie wiem czy ta  komunikacja do Torunia będzie otwarta czy nie. 
 
 W sprawie braku podpisanych umów z POZ. Monitorowaliśmy to: jedna 
przechodnia na terenie Kwidzyna nie miała podpisanej umowy i nie było to 
według nas zagrożenie gdyż zgodnie z ustawą pacjent ma prawo zwrócić się  
w tym momencie do każdej innej przechodni. 
 
 Mirosław Górski – radny – Panie Starosto na początku nie jedna tylko 
dwie dopiero później jedna przystąpiła do pracy ale całe Miasto Prabuty przez 
dwa dni nie udzielało świadczeń w przechodni. Wykonywał to Szpital  
w Prabutach i Oddział Ratunkowy w Gdańsku. Powstał jednak jeden ogromny 
problem, którego pewnie nikt nie przewidział, zdarzają się zgony i trzeba ten 
zgon stwierdzić a w sytuacji kiedy zabrakło lekarza w przechodni to zabrakło 
lekarza, który może na wsi, gdzieś daleko stwierdzić zgon człowieka. Jest to 
ponowienie mojej prośby, żeby Pan Starosta jednak zainteresował się sprawą  
o której już tu mówiliśmy czyli o tym, że to tak naprawdę powiat i starostwo jest 
odpowiedzialne za prowadzenie instytucji koronera i szereg powiatów w Polsce 
już to zrobiło.  
 
 Jerzy Godzik – starosta – ten temat już od pięciu lat pan radny porusza  
i myśmy już kilkakrotnie odpowiadali, że nie to nie powiat. 
 
 Ad. 10. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
 
 Mirosław Górski – radny -  na ręce Przewodniczącego Rady złożył 
zawiadomienie o utworzeniu się klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość – 
zawiadomienie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
 
 Również na ręce Przewodniczącego Rady zostało złożone Oświadczenie 
Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego  
w sprawie powołanej Komisji Rewizyjnej Rady – oświadczenie stanowi załącznik nr 
9 do protokołu.  
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – poinformował Radnych Rady 
Powiatu Kwidzyńskiego, że po uzgodnieniu ze Starostą od sesji marcowej br. 
będą przedstawiane informacje na temat Spółki Zdrowie, Kwidzyńskiego Parku 
Przemysłowo Technologicznego w Górkach, inwestycji oświatowych  
i inwestycji drogowych powiatu kwidzyńskiego. 
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Ad.11. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1900  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 

 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady 
                                                                                                
 
                                                                                        Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 
 


