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Protokół nr 9/IX 
 

z  sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 14 grudnia 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 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 VIII sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 8 z działalności zarządu. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) przyj ęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu 
Kwidzyńskiego  na lata 2016-2019”, 

b) o zmianie uchwały Nr VIII/49/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 
kwidzyńskiego w 2016 roku, 

c) o zmianie uchwały nr III/17/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie budżetu powiatu 
kwidzyńskiego na rok 2015, 

d) przyj ęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu 
kwidzyńskiego, 

e) budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2016, 
f) planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2016, 
g) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok 

2016, 
h) zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2016, 
i) zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2016. 
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7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
9. Wnioski i oświadczenia. 
10. Zamknięcie obrad sesji. 

 
 Tomasz Świerczek  - radny  - w związku z tym, że IX Sesja Rady 
Powiatu Kwidzyńskiego jest ostatnią w roku 2015 wnoszę o włączenie do 
porządku obrad sprawozdań z działalności komisji zgodnie ze Statutem Powiatu 
Kwidzyńskiego przyjętego uchwałą nr X/70/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
z dnia 29 sierpnia 2011 r. § 73 przewodniczący komisji co najmniej raz do roku 
przedstawiają na sesji rady pisemne sprawozdanie z działalności komisji oraz 
§ 59 komisje rewizyjna składa radzie roczne sprawozdanie ze swojej 
działalności w roku poprzednim. Ostatnio publikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej sprawozdania przyjęto uchwałą z 28 stycznia 2014r.  
 
 Jerzy Godzik – starosta – jest to ewidentnie sprawa Rady, państwo sami 
musicie zadecydować bo to Zarząd nie wnioskuje. 
 
 Antoni Barganowski – radny – proponuje aby włączyć to do porządku 
sesji styczniowej bo część komisji w planach pracy przygotowanych na 
następny rok przygotowała sprawozdanie z działalności za rok 2015 podczas 
posiedzeń styczniowych.  
 
 Jerzy Grabowski – radny – chciałbym uzyskać informacje od pana 
radcy prawnego czy informacje przedstawione z pracy danych komisji przed 
komisją wyczerpuje roszczenia czy oczekiwania radnego Tomasza Świerczka 
czy też należałoby to ponowić na forum całej rady? 
 
 Janusz Styk – radca prawny – mogę odpowiedzieć na pytanie radnego 
Jerzego Grabowskiego tylko taką sytuację, że sprawozdanie przedstawiają 
przewodniczący komisji, moim zdaniem takie sprawozdanie powinno być 
napisane przez przewodniczącego, komisje powinny się z nim zapoznać i wtedy 
kiedy jest stworzone powinno być przedstawione na sesji rady.  
 
 Jerzy Godzik – starosta – prawdopodobnie chodzi panu radnemu o tą 
komisję i tą sesję gdzie kończyła się kadencja rady to były sprawozdania w 2014 
roku na zakończenie kadencji rady. Natomiast rok 2015 się nie zakończył 
dlatego sprawozdania za rok 2015 powinny być w styczniu 2016 roku.  
 
 Piotr Wilk – radny – nie tylko my rozmawiamy i wiemy jak sprawy się 
mają ale winni jesteśmy mieszkańcom powiatu przedstawić informację jak 
sprawy się mają na poszczególnych komisjach, żeby nie było tak, że mieszkańcy 
zrozumieją tą sytuację kolegi Tomka, że takich sprawozdań nie było. Takie 
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sprawozdania przewodniczący każdej komisji w miesiącu grudniu omawiał na 
swojej komisji. Każda komisja opiniowała sprawozdanie przewodniczącego 
danej komisji za rok bieżący. Ja również jako przewodniczący Komisji Planu 
Gospodarczego. Budżetu i Finansów w miesiącu grudniu przedstawiłem 
sprawozdanie z pracy komisji na tejże komisji. Pan radny Tomasz Świerczek 
również na tej komisji był. Nawet był wniosek, autopoprawka pana Tomasza do 
planu pracy komisji na rok przyszły. Komisje opiniowały swoja pracę w roku 
bieżącym i każdy z przewodniczących komisji ma takowe dokumenty, które 
również znajdują się w biurze rady w związku z tym dokonano oceny pracy.  
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – chciałbym wyjaśnić, w porządku 
pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu styczniu 2016 roku jest 
uwzględniony punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planów 
pracy komisji stałych rady powiatu za rok 2015.  
 
Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania nad zgłoszonym 
przez Pana Radnego Tomasza Świerczka wniosku o włączenie do porządku 
obrad sprawozdań z działalności komisji. 
 
Za głosowało – 6 osób, przeciw głosowało - 13 osób, wstrzymały się – 2 osoby. 

 
Zgłoszony wniosek został odrzucony. 

 
 
Następnie  przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad IX sesji 
Rady Powiatu Kwidzyńskiego z uwzględnieniem przyjętych  zmian. 

 
1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie  porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 8 z działalności zarządu. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) przyj ęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kwidzyńskiego  
na lata 2016-2019”, 

b) o zmianie uchwały Nr VIII/49/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego w 
2016 roku, 

c) o zmianie uchwały nr III/17/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego 
na rok 2015, 

d) przyj ęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego, 
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e) budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2016, 
f) planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2016, 
g) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok 

2016, 
h) zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2016, 
i) zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2016. 

 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
9. Wnioski i oświadczenia. 
10. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Porządek obrad stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 
 

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

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

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 

Ad.5. Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 8  
z działalności zarządu. 
 

Marek Strociak – radny - posiedzenie zarządu w dniu 27 października  
2015 r. Zarząd zapoznał się oraz zatwierdził informacje o wyniku przetargu 
nieograniczonego  pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze 
powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym 2015/2016 w części dotyczącej  
Zadanie nr 2- Rejon nr 3- Gmina Kwidzyn, droga: 3208G; Zadanie nr 3- Rejon 
nr 11 - Gmina Prabuty, drogi: 3145G, 3146G, 3211G; Zadanie nr 4- Rejon nr 13 
- Gmina Prabuty, drogi: 3143G, 3147G, 3206G, 3215G. Jaka firma wygrała i za 
jaka kwotę?   

 
Posiedzenie zarządu w dniu 5 listopada  2015 r. Zarząd zapoznał się oraz 

zatwierdził informację o wyniku przetargu pn. Zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym 
2015/2016 -Rejon nr 2- Gmina Gardeja, drogi: 3220G, 3222G, 3233G, 3225G, 
3234G, 3235G, 3219G,3207G. Czy jest inny wykonawca tego zadania i jaka to 
kwota?  

 
Posiedzenie zarządu w dniu 19 listopada  2015 r. Zarząd zapoznał się oraz 

zatwierdził wniosek powiatu w ramach konkursu preselekcji na identyfikację 
koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego stanowiących podstawę do 
ustalenia sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach realizacji 
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przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół 
zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków 
pracy”. Proszę o uszczegółowienie cóż znaczy preselekcja na identyfikacje 
koncepcji? 

 
Posiedzenie zarządu w dniu 19 listopada  2015 r. . Zarząd zapoznał się 

oraz zatwierdził informację o wyniku  przetargu nieograniczonego pn. Dostawa 
materiałów promocyjnych z oznakowaniem powiatu kwidzyńskiego. Jaka firma 
będzie wykonywać to zadanie i za jaką kwotę?  
 
Odpowiedzi udzielił : 
 
 Jerzy Godzik – starosta – sprawy utrzymania zimowego dróg powie pan 
wicestarosta natomiast ja w sprawie  konkursu preselekcji na identyfikację 
koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego stanowiących podstawę do 
ustalenia sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach realizacji 
przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół 
zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków 
pracy”. Tak po prostu brzmi tytuł ogłoszonego w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych konkurs, który był i już w tej chwili jest złożony. 
Projekt pod preselekcję dotyczy u nas połączenia projektu twardego 
(inwestycyjno – remontowego) z projektem miękkim (szkolenia, kursy 
wyposażenia pracowni itd.). Dotyczy to dwóch szkół, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2, tam jest większa kwota inwestycyjna ok. 
11 000 000zł plus część miękka i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr  1, tam 
są w tej części twardej remonty wewnątrz czyli wymiana kaloryferów, wymiana 
posadzki, malowanie. Pierwotnie włączony był tam obiekt sportowy 
przerobiony z warsztatów. To musiało być wyłączone bo w ramach RPO nie 
można było tego ująć. Jest to na etapie tzw. preselekcji, te konkursy nie są 
konkursami otwartymi, są to konkursy dla jednostek samorządowych. Było 
organizowanych już kilka spotkań gdzie myśmy swoje prezentacje przedstawiali 
miedzy innymi wspólnie z pracodawcami, którym chcę tutaj serdecznie 
podziękować, którzy nas wspomagają, którzy podpisali umowy z naszymi 
szkołami. W części miękkiej nie dotyczy to tylko tych szkół, część miękka 
dotyczy praktycznie wszystkich szkół zawodowych, jest tam również szkoła  
w Prabutach i Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Dotyczy to 
szkoleń, kursów, doposażenia pracowni. W tej chwili złożony jest projekt, 
termin już upłynął dwa tygodnie temu i czekamy, jeżeli wniosek będzie 
dopuszczony do konkursu bo mogą być tam jakieś uwagi. W chwili obecnej  
z tego co wiem kwota wszystkich złożonych przekracza kwotę przeznaczoną  
w ramach RPO. Prawdopodobnie zaproponują nam żebyśmy się ograniczyli  
i będziemy pewnie mieli trudny wybór z czego zrezygnować. Finalnie chcemy 
jak najwięcej zrobić w ZSP Nr 2 bo to jest kwota tak potężna, że nigdy  
z własnych środków byśmy tego nie dokonali. Zrobiliśmy tam już obiekt 
sportowy, zrobiliśmy dach, jest tam mnóstwo okien do zrobienia. Tego nie da 
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się tak krótko powiedzieć bo to jest jeszcze bardziej skomplikowane niż ja w tej 
chwili przedstawiam. 
 
 Dostawa materiałów promocyjnych z oznakowaniem powiatu 
kwidzyńskiego. to jak zwykle co roku na promocje mamy jakieś pieniądze  
i ogłaszamy konkurs, szczegóły dostarczę na piśmie bo nie pamiętam.  
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – podobnie jak co roku Zarząd Powiatu 
ogłosił przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg. Chciałbym 
przypomnieć, że powiat jest podzielony na trzynaście rejonów gdzie próbujemy 
znaleźć wykonawców by wykonywali to zadanie. W tym roku musieliśmy 
ogłosić aż trzy przetargi a wynika to z tego, że w pierwszym przetargu nie 
wszystkie rejony udało  nam się wybrać wykonawców, bądź nie było ofert, 
bądź one były za wysokie. Trzykrotnie powtarzaliśmy za każdym razem 
wybierając kolejnych wykonawców. O ile dobrze pamiętam jest pięciu albo 
sześciu wykonawców dla tych trzynastu rejonów na terenie powiatu. Jeżeli 
chodzi o kwoty jakie zostały przeznaczone i wykonawców nie jestem teraz w 
stanie tego podać. Prześle radnemu pisemnie na którym rejonie, który 
wykonawca i za jaką kwotę. Te kwoty to tylko szacunek bo to wszystko zależy 
od warunków atmosferycznych, od ilości dni kiedy trzeba będzie interweniować 
i w jakim zakresie. Przewidujemy w ramach zimowego utrzymania oprócz 
odśnieżania, posypywania, likwidacji gołoledzi, likwidacji ewentualnych 
zatorów śnieżnych, jest wszystko wyszczególnione, zaznaczony czas reakcji, 
czas zakończenia. To wszystko jest w specyfikacji przetargowej. W tym roku 
odbyły się trzy przetargi, udało się obsadzić cały powiat. Był taki rok gdzie 
musieliśmy pięciokrotnie powtarzać przetarg w a ubiegłym roku tylko raz.  
 
    Ad.6.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach : 
  

a) przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kwidzyńskiego  
na lata 2016-2019”, 

 
 Wiesław Gałkowski – Powiatowy Konserwator Zabytków –  omówił 
projekt powyższej uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrała Krystyna Łapacz, przewodnicząca Komisji Edukacji, 
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki informując, iż projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię komisji. 
 
W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Łapacz, Zbigniew Koban, Antoni 
Barganowski.  
 
Odpowiedzi udzielił Starosta - Jerzy Godzik. 
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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 6 do protokołu). 
 
b) zmianie uchwały Nr VIII/49/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego w 
2016 roku, 

 
 Jerzy Godzik  – starosta – omówił projekt powyższej uchwały  i prosi  
o jego przyjęcie. 
 
Głos zabrał Jerzy Grabowski, przewodniczący Komisji ds. Zdrowia 
informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 
 
 
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 7 do protokołu). 
 
c) zmianie uchwały nr III/17/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego 
na rok 2015, 

 
Ewa Bejgrowicz – skarbnik – omówiła projekt powyższej uchwały i prosi 

o jego przyjęcie. 
 
Głos zabrał Piotr Wilk, przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
Budżetu i Finansów informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
komisji. 
 
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. 
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Uchwała została podjęta (załącznik nr 8 do protokołu)  
 
d) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

 
Jerzy Godzik – starosta -  przedstawił autopoprawkę do projektu 

Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego  w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego oraz do projektu Uchwały Rady 
Powiatu Kwidzyńskiego sprawie przyjęcia budżetu powiatu kwidzyńskiego na 
rok 2016.  

 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania nad przedstawioną autopoprawką do ww. projektów uchwał.  
 
Za przyjęciem  głosowało – 16 osób, wstrzymało się – 5 osób, przeciw 
głosowało – 0 osób. 

 
Jerzy Godzik – starosta -  omówił projekt  wieloletniej prognozy 

finansowej powiatu kwidzyńskiego. 
  
 Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ewa Stec  odczytała uchwałę Nr 
249/p117/F/I/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Gdańsku  z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady 
Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2016-2024-  załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 Następnie przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odczytali opinie w sprawie głosowania nad projektem wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego. 
 
1. Danuta Kosewska – przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej – za przyjęciem głosowało – 6 osób, 
wstrzymała się – 1 osoba, głosów przeciwnych - 0  -  załącznik nr 10 do 
protokołu. 

2. Kazimierz Kończalski – przewodniczący Komisji ds. Wsi i Infrastruktury 
Wiejskiej – za przyjęciem głosowały – 4 osoby, wstrzymała się – 1 osoba, 
głosów przeciwnych – 0  – załącznik nr  11 do protokołu. 

3. Krystyna Łapacz –przewodnicząca  Komisji Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki- za przyjęciem głosowało – 5 osób, wstrzymały się – 2 
osoby,  przeciw głosowało – 0 osób – załącznik nr  12 do protokołu. 

4. Tomasz Frejnagiel – przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i 
Bezpieczeństwa Obywateli -  za przyjęciem głosowały – 3 osoby, wstrzymała 
się – 1osoba, głosów przeciwnych – 0  – załącznik nr 13 do protokołu. 

5. Jerzy Grabowski – przewodniczący Komisji ds. Zdrowia – za przyjęciem 
głosowały – 2 osoby, wstrzymały się – 2 osoby, głosów przeciwnych                
- 0  - załącznik nr 14  do protokołu. 
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6. Katarzyna Opacka – przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej, Opieki 
Społecznej i Aktywizacji Zawodowej -  za przyjęciem głosowało – 5 osób, 
wstrzymały się – 2 osoby, przeciw głosowało -0 osób– załącznik nr  15 do 
protokołu. 

7. Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – za przyjęciem 
głosowały – 3 osoby, wstrzymało się – 0 osób, głosów przeciwnych - 0 - 
załącznik nr  16 do protokołu. 

8. Piotr Wilk – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu  
i Finansów – za przyjęciem głosowało – 11 osób, wstrzymało się – 0 osób, 
głosów przeciwnych - 0 -  załącznik nr 17 do protokołu. 
 

W czasie sesji zwolnił się radny Tomasz Świerczek . Obecnie na obradach Sesji 
Rady Powiatu Kwidzyńskiego uczestniczy 20 radnych.  
 
 
W dyskusji głos zabrał radny Piotr Wilk.     

 
 Ponieważ nie było więcej głosów w dyskusji, przewodniczący Rady 
Powiatu Jerzy Śnieg odczytał  treść projektu uchwały i przystąpiono do 
głosowania. 
 
Za przyjęciem  głosowało – 15 osób, wstrzymało się – 5 osoby, przeciw 
głosowało – 0 osób. 
 
           Uchwała została podjęta (  załącznik nr   18 do protokołu  ). 
 

e) budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2016, 
 

Jerzy Godzik – starosta -  omówił projekt budżetu powiatu  
kwidzyńskiego na rok 2016. 

 
 Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ewa Stec  odczytała uchwałę Nr 
250/p117/I/P/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Gdańsku z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie opinii o projekcie uchwały 
budżetowej Powiatu kwidzyńskiego na 2016 rok-  załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 Następnie przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odczytali opinie w sprawie głosowania nad projektem budżetu powiatu 
kwidzyńskiego na rok 2016. 
 

1. Danuta Kosewska – wiceprzewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – za przyjęciem głosowało – 6 
osób, wstrzymało się – 0 osób, przeciw głosowała – 1 osoba  -  załącznik 
nr 20 do protokołu. 
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2. Kazimierz Kończalski – przewodniczący Komisji ds. Wsi i Infrastruktury 
Wiejskiej – za przyjęciem głosowały – 4 osoby, wstrzymało się – 0 osób, , 
przeciw głosowała – 1 osoba  – załącznik nr  21 do protokołu. 

3. Krystyna Łapacz –przewodnicząca  Komisji Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki- za przyjęciem głosowało – 5 osób, wstrzymało się – 
0 osób,  przeciw głosowały – 2 osoby – załącznik nr  22 do protokołu. 

4. Tomasz Frejnagiel – przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i 
Bezpieczeństwa Obywateli -  za przyjęciem głosowały – 3 osoby, 
wstrzymało się – 0 osób, przeciw głosowała – 1 osoba  – załącznik nr 23 
do protokołu. 

5. Jerzy Grabowski – przewodniczący Komisji ds. Zdrowia – za przyjęciem 
głosowały – 3 osoby, wstrzymało się – 0 osób, przeciw głosowała – 1 
osoba  – załącznik nr 24 do protokołu. 

6. Katarzyna Opacka – przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej, 
Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej -  za przyjęciem głosowało – 
5 osób, wstrzymało się – 0 osób, przeciw głosowały – 2 osoby– załącznik 
nr  25 do protokołu. 

7. Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – za 
przyjęciem głosowały – 3 osoby, wstrzymało się – 0 osób, głosów 
przeciwnych - 0 - załącznik nr  26 do protokołu. 

8. Piotr Wilk – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu  
i Finansów – za przyjęciem głosowało – 10 osób, wstrzymało się – 0 
osób, głosów przeciwnych - 0 -  załącznik nr 27 do protokołu. 

 
Antoni Barganowski przedstawił stanowisko Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego  dotyczące uchwały Rady 
Powiatu z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu 
kwidzyńskiego na 2016 rok  -  załącznik nr 28 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali:  radni: Marek Strociak, Mirosław Górski, Jerzy 
Grabowski, Zbigniew Koban, Bożena Rybus oraz starosta Jerzy Godzik, 
wicestarosta Andrzej Fortuna, członek zarządu Włodzimierz Dawidowski  
i skarbnik Ewa Bejgrowicz.   
 
 Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ewa Stec odczytała treść uchwały. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania. 
 
Podczas głosowania nad uchwałą na sali  obrad obecnych było 19 radnych. 
 
Za przyjęciem  głosowało – 15 osób, przeciw głosowały – 4 osoby, głosów 
wstrzymujących nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  29 do protokołu). 
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f) planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2016, 

 
Bożena Rybus - przewodnicząca Komisji Statutowej – omówiła projekt  

powyższej uchwały. 
 
Poinformowała również, że na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną 
opinię. 
 

Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Podczas głosowania nad uchwałą na sali  obrad obecnych było 20 radnych. 
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  30 do protokołu). 
 

g) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok 
2016, 

 
Bożena Rybus - przewodnicząca Komisji Statutowej – omówiła projekt  

powyższej uchwały informując, iż plany pracy komisji stałych były omawiane  
i akceptowane przez  członków poszczególnych komisji. 
 
Poinformowała również, że na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną 
opinię. 
 

Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 

 
Rada Powiatu w obecności  20  radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  31 do protokołu). 
 

h) zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2016, 
 

Bożena Rybus - przewodnicząca Komisji Statutowej – omówiła projekt  
powyższej uchwały. 
 
Poinformowała również, że na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną 
opinię. 
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Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Za przyjęciem  głosowało – 15 osób, wstrzymało się – 5 osób, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  32 do protokołu). 
 

i) zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2016, 
 

Bożena Rybus  - przewodnicząca Komisji Statutowej – omówiła 
projekt  powyższej uchwały. 
 
Poinformowała również, że 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, wstrzymało się – 5 osób, głosów 
przeciwnych nie było. 
 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  33 do protokołu). 
 

 Ad. 7. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
 Zbigniew Koban – radny -  w ustawie o zamówieniach publicznych 
weszły ostatnio pewne zmiany, między innymi takie, które umożliwiają 
wprowadzenie tzw. klauzul społecznych czyli takich rozstrzygnięć, które 
ograniczają dyskryminację dla tych pracodawców i dla tych przedsiębiorców, 
którzy uczciwie zatrudniają swoich pracowników na umowę o pracę itd. Czy 
Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego stosuje tę klauzulę w ogłoszonych przez siebie  
przetargach lub czy zamierza je stosować w najbliższym czasie?  
 
 Chciałbym prosić o przedstawienie informacji dotyczących nakładów, 
które powiat poniósł na działalność spółki zarządzającej Parkiem Przemysłowo 
– Technologicznym. Przez te nakłady rozumiem dofinansowanie do 
przedkładanych projektów, zwiększenie kapitału i te 800 000zł, które traktuje 
jako dofinansowanie do wspólnych przedsięwzięć. Proszę o zestawienie jakie 
były koszty od początku działalności tej spółki, jakie ponosił  powiat.   
 
 Czy znana jest zarządowi sytuacja, która ma dzisiaj miejsce w Spółce 
„Zdrowie”, że jest tam prowadzony spór zbiorowy z pracodawcą przez 
wszystkie organizacje związkowe, które działają w tej firmie. Czy Zarząd 
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Powiatu i Zarząd Spółki jest przygotowany na to jakie konsekwencje mogą być 
w przypadku takiego sporu.  
 
 Mirosław Górski – radny -  nasz kraj przyjął na siebie obowiązek 
przyjęcia uchodźców. Wiem, że niewielka liczba gmin na terenie naszego kraju 
wyraziła wolę i zadeklarowała chęć przyjęcia tych osób. Chciałbym zapytać 
jaka jest sytuacja w naszym powiecie, czy państwo macie może taką wiedzę, czy 
gminy z terenu naszego powiatu zadeklarowały chęć przyjęcia uchodźców i czy 
jako społeczność lokalna jesteśmy do tego przyjęcia przygotowani pod różnym 
względem jeżeli oczywiście takie zamiary są.  
 
 Marek Strociak  - radny – mam pytanie dotyczące powołania formacji 
obrony cywilnej pod nazwą Powiatowy Ośrodek Analiz Laboratoryjnych. Do 
czego służy i jak to wygląda i w jakim celu został powołany?  
 
 Chciałbym prosić o informację pisemną w sprawie Zespołu Szkół 
Gimnazjalnych, w jaki sposób te środki się bilansują.   
 
 Proszę Pana Starostę o to aby wystosował zapytanie do Burmistrza Gminy 
Prabuty co dzieje się w sprawie warsztatów jeśli jest do tego uprawniony to 
bardzo proszę o taką informację.  
 

 Ad. 8. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 

 Jerzy Godzik – starosta – ustawa o zamówieniach publicznych, czy 
stosujemy nową klauzulę? Myślę, że tak bo przecież nie starosta i nie 
wicestarosta to prowadzą tylko jest komórka, która się tym zajmuje, która na 
bieżąco jest szkolona i wszelkie przetargi i zamówienia publiczne są 
realizowane na pewno zgodnie z prawem ale dodatkowo informacji udzielimy 
na piśmie.  
 
Nakłady na Kwidzyński Park Przemysłowo - Technologiczny  to oczywiście 
trzeba przeliczyć, odpowiedzi udzielimy na piśmie. 
 
 Czy znana jest nam sytuacja na temat sporu zbiorowego. Nie znamy tej 
sytuacji w związku z tym zapytamy. To nie pierwszy taki spór, jak ja jestem 
dziewięć lat starostą to pięć, sześć takich sporów przeżyłem i często były takie 
spory jeszcze z Prezesem Kowalczykiem.  
 
 W sprawie uchodźców, nie mamy informacji żeby na terenie powiatu 
kwidzyńskiego, któraś z gmin wyraziła chęć, nie mamy takich ośrodków i nie 
sądzę żeby na terenie powiatu kwidzyńskiego takie zdarzenie mogło mieć 
miejsce chyba, że jakaś gmina indywidualnie coś ale my takiej wiedzy nie 
mamy.  
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 W sprawie formacji obrony cywilnej pod nazwą Powiatowy Ośrodek 
Analiz Laboratoryjnych. Cały czas te sprawy są w Starostwie Powiatowym 
prowadzone. Udzielimy odpowiedzi na piśmie bo tez dokładnie nie wiem jak to 
w tej chwili wygląda.  
 
 W sprawie bilansowania środków w Zespole Szkół Gimnazjalnych, nie 
ma problemu żeby tą informację państwu przekazać.    
  
 Ad. 9. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
 
  Zbigniew Koban – radny – zdecydowałem się na zabranie głosu w tym 
punkcie porządku obrad ponieważ w Polsce w tej chwili wiele rzeczy się 
zmienia, weszła od niedawna  nowa ustawa o dialogu społecznym 
prowadzonym w naszym kraju natomiast na terenie naszego powiatu po raz 
kolejny dochodzi do dosyć drastycznych zachowań czy zdarzeń i to  
w jednostkach, których właścicielem jest powiat kwidzyński, mówię tutaj 
konkretnie o Spółce „Zdrowie”, gdzie mamy dużą ilość udziałów. Do 
przykładów łamania tego dialogu podczas toczącego się sporu zbiorowego 
pracodawca wywiera absolutnie niedopuszczalną presję na jeden ze związków, 
próbuje przy pomocy szantażu, mówię o związku akurat nie „Solidarność”  
tylko o Związku Pielęgniarek i Położnych. Pracodawca  przy pomocy szantażu 
próbuje wymóc na nich deklaracje o wycofaniu się z tego zespołu, który bierze 
udział w toczącym się sporze zbiorowym. Z tego miejsca bardzo proszę tych, 
którzy reprezentują właścicieli , Zarząd Powiatu o interwencję, o to żeby podjąć 
działania, które przywrócą normalny dialog, który umożliwi ludziom  
w normalnej atmosferze i normalnych warunkach prowadzenie rozmów a nie  
w atmosferze zastraszania kiedy próbuje się wywrzeć na ludziach, którzy 
działają w tym związku, presje absolutnie niedopuszczalną, właściwie groźbą 
dotyczącą ich stanowisk pracy. 
 
 Jerzy Godzik – starosta – tak jak mówiłem, jeśli my się dowiemy, że 
jakieś prawo jest łamane to zareagujemy bo w tej chwili nie wiem o co chodzi.  
 
 Jerzy Grabowski – radny – czasami zdarza nam się w kontaktach  
z ludźmi przekręcić czyjeś nazwisko czy imię. Jest to rzecz normalna i ludzka. 
Uważam, że brnięcie natomiast w momencie kiedy dochodzi do skorygowania 
błędu czy pomyłki i dalej robienie z tego uszczypliwych uwag jest co najmniej 
nieeleganckie. Chciałbym oświadczyć, że w żaden sposób nie ciąży mi związek 
z Platforma Obywatelską chociaż nigdy nie byłem i nie jestem członkiem tego 
ugrupowania jest mi po prostu najbliżej do idei, która pierwotnie była głoszona. 
Ponieważ jednak nie ma być tu żadnej kwestii politycznej podnoszonej więc 
chcę powiedzieć, że mimo iż w Klubie Radnych OPS są członkowie Platformy 
Obywatelskiej to w żaden sposób nie utożsamiamy się z tymi wszystkimi 
kwestiami, które są tutaj w sposób uszczypliwy głoszone wobec nas, dlatego też 
mam nadzieję, że nie było tutaj większej złośliwości ze strony kolegi Zbyszka 
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bo pewnie też źle by się czuł gdybym próbował teraz publicznie przekręcać jego 
imię czy nazwisko. Po prostu sobie kolego Zbyszku nie życzę tego typu uwag 
bo są one wobec mnie w żaden sposób niezasłużone i nie stosowne.  
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  złożył życzenia świąteczne  
i noworoczne. Poinformował również, że do Rady wpłynęły również życzenia 
świąteczne. 
 
 Jerzy Godzik – starosta - złożył radnym, pracownikom Starostwa 
Powiatowego i wszystkim mieszkańcom powiatu kwidzyńskiego życzenia 
świąteczne i noworoczne. 

 
Ad.10. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 

Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 19300  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 

 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady 
                                                                                                
 
                                                                                        Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 


