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Protokół nr 8/VIII 
 

z  sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 26 października 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 19 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). 
 
Nieobecni na posiedzeniu są radni: Bożena Rybus i Andrzej Rupieta. 
 
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 VII sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 7 z działalności zarządu. 
6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2014 r. 
7. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu   

2 października 2015 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie.  

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, 
w tym o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe.  

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2015-2025”, 

b) uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2016  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie”, 

c) wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do wspólnej 
realizacji projektu partnerskiego pn. „Zdolni z Pomorza” 
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planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

d) o zmianie uchwały Nr XXXVIII /266/2014 Rady Powiatu 
Kwidzyńskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół  
i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu 
kwidzyńskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki 
samorządu terytorialnego oraz określenia wysokości dotacji dla 
publicznych  i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

e) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu kwidzyńskiego w 2016 roku, 

f) o zmianie uchwały nr III/16/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

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

h) ustalenia na okres 2016r. wysokości opłat za usunięcie  
i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat  
w przypadku odstąpienia  od usunięcia pojazdu, 

i) darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kwidzyn nieruchomości 
gruntowych. 
 
 

 
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
12. Wnioski i oświadczenia. 
13. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Do zaproponowanego projektu porządku  obrad Starosta Jerzy Godzik    
w imieniu Zarządu proponuje dodać punkt 5a -  Informacja na temat realizacji 
projektu „Równi w Zdrowiu”. 
 
Powodem tej propozycji zmiany jest  prośba Komisji ds. Zdrowia, aby na sesji 
przekazać tą informację w taki sposób aby dotarło to do społeczeństwa.  
 
Rada Powiatu w obecności 19 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie przyjęła wniosek Starosty Jerzego Godzika.     
 
Następnie  przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad VIII sesji 
Rady Powiatu Kwidzyńskiego z uwzględnieniem przyjętych  zmian. 
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1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie  porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 7 z działalności zarządu. 
5a. Informacja na temat realizacji projektu „Równi w Zdrowiu”. 
6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2014 r. 
7. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu   

2 października 2015 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie.  

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, 
w tym o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe.  

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2015-2025”, 

b) uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2016  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie”, 

c) wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do wspólnej 
realizacji projektu partnerskiego pn. „Zdolni z Pomorza” 
planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

d) o zmianie uchwały Nr XXXVIII /266/2014 Rady Powiatu 
Kwidzyńskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół  
i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu 
kwidzyńskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki 
samorządu terytorialnego oraz określenia wysokości dotacji dla 
publicznych  i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

e) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu kwidzyńskiego w 2016 roku, 

f) o zmianie uchwały nr III/16/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

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

h) ustalenia na okres 2016r. wysokości opłat za usunięcie  
i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat  
w przypadku odstąpienia  od usunięcia pojazdu, 
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i) darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kwidzyn nieruchomości 
gruntowych. 

 
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
12. Wnioski i oświadczenia. 
13. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Porządek obrad stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 
 
 

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

   
 Rada Powiatu w obecności 19 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła protokół z VII sesji. 
 

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 

Ad.5. Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 7  
z działalności zarządu. 
 
 Krystyna Łapacz – radna - 08.09.2015r. – starosta Jerzy Godzik oraz  
członek zarządu Włodzimierz Dawidowski wzięli udział w spotkaniu ze Starostą 
Malborskim w sprawie utworzenia filii Malborskiego Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności. Czy zostały podjęte w tym temacie jakieś decyzje? 
 
 Zbigniew Koban – radny - 10 września 2015 r. została podjęta Uchwała 
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie cofnięcia powierzenia zadań 
doradcy metodycznego w zakresie przedmiotów zawodowych. Czym to jest 
motywowane oraz czy przewiduje się powołanie innej osoby, czy w ogóle 
utrzymanie tej funkcji doradcy metodycznego, a może nie jest już potrzebne?  
 
 15 września 2015 r. Zarząd udzielił pełnomocnictwa dla wicestarosty – 
Pana Andrzeja Fortuny do reprezentowania Powiatu poprzez uczestniczenie  
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Kwidzyńskiego Parku 
Przemysłowo- Technologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach w dniu 23 
września  2015 r. Czego to posiedzenie dotyczyło, miało charakter 
nadzwyczajny, jakie są jego ustalenia? 
 
 15 września 2015 r. Zarząd zatwierdził projekt aneksu do umowy nr 
WO.01.2015 z dnia 11 maja 2015r. pomiędzy Miastem Kwidzyn a Powiatem 
Kwidzyńskim w sprawie przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej  
z budżetu powiatu na realizację inwestycji „Mała retencja rzeki Liwy”  
w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy zbiornika 
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retencyjnego na obszarze pomiędzy ulicami Młynarska, Chmielną, Gospodarczą 
i Słowackiego w Kwidzynie”. Chciałbym prosić o informację czego ta 
ewentualna zmiana, aneks dotyczy. 
 
 6 października 2015 r. została podjęta Uchwała Zarządu Powiatu 
Kwidzyńskiego w sprawie zgłoszenia kandydata do Rady Gospodarki Wodnej 
Regionu Wodnego Dolnej Wisły na lata 2015 -2019 przy Dyrektorze 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Chciałbym prosić  
o informację kto to jest? 
 
 Piotr Wilk – radny – 24 września 2015 r. Zarząd zapoznał się oraz 
zatwierdził projekt „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2015-2025” po zmianach na 
podstawie wniosków wójtów i burmistrzów. Mnie interesują przede wszystkim 
wnioski wójtów i burmistrzów i czy merytorycznie ten punkt dotyczy tylko 
transportu drogowego czy też również kolejowego? 
 
 Dotyczy Zarządzeń Pana Starosty jeśli to jest tajemnica wojskowa czy 
państwowa proszę nie odpowiadać natomiast jeśli nie to bardzo proszę  
o odpowiedź. Zarządzenie Nr 14/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia  
19 sierpnia 2015r. w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation 
Support (HNS) związanego z przemieszczaniem i pobytem wojsk sojuszniczych 
na terenie powiatu kwidzyńskiego. Czego to zarządzenie dotyczy?  
 
 
Odpowiedzi udzielił : 
 
 Jerzy Godzik – starosta – projekt planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zatwierdzony po zmianach na podstawie wniosków 
wójtów i burmistrzów. Wnioski dotyczyły rozszerzenia sieci transportowej, te 
szczegóły co to jest ta sieć itd. dowiecie się państwo w trakcie. Natomiast 
wójtowie i burmistrzowie nie dyskutowali na temat kolei.  
 
 Zarządzenie w sprawie HNS. Muszę rozeznać, bo tak w głowie tego nie 
mam, a na ile to jest tajemnicą, a na ile nie to muszę się dowiedzieć. 
Prawdopodobnie pan radny będzie miał wgląd w to zarządzenie. Nie 
podejrzewam żeby to było tajne, ale muszę się upewnić.  
 
 Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu – odpowiadając na 
zapytanie pani radnej Krystyny Łapacz informuję, że na wniosek 
zainteresowanych, czyli osób niepełnosprawnych odbyliśmy spotkanie z panem 
Starostą Malborskim oraz Dyrektorem Komisji Orzekania o stopniu 
niepełnosprawności w Malborku, która zgodnie z umową w swoim zakresie ma 
obsługę osób z terenu naszego powiatu. Zasugerowaliśmy, aby podjąć takie 
działania, żeby niektóre rzeczy, które są możliwe w ramach działalności tej 
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komisji odbywały się na terenie naszego powiatu. Dogadaliśmy się, taka zgoda 
nastąpiła, że część spraw takich jak samo spotkanie z lekarzem i ta rzecz 
końcowa, czyli wydanie końcowych zaświadczeń to niestety, ale musi odbywać 
się w Malborku. Inne rzeczy takie jak np. karta parkingowa dla osób 
niepełnosprawnych może być załatwiona tutaj. W związku z tym ustaliliśmy, że 
każdy trzeci czwartek miesiąca od godz. 1000 – 1400 tutaj w budynku Starostwa 
będą przedstawiciele, którzy będą odbywali dyżury. Będziemy to obserwować, 
te osoby będą przyjmowały wnioski, udzielali informacji, w możliwy sposób 
załatwiali sprawy, które nie wymagają konsultacji z lekarzem, a są możliwe do 
załatwienia. Myślę, że wyszliśmy ku zapotrzebowaniu. W tym miesiącu było 
pierwsze spotkanie i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Będziemy 
obserwować i jeżeli uznamy, że będzie to wymagało jakiejś dalszej korekty czy 
rozszerzenia to umówieni jesteśmy, że w grudniu spotkamy się ponownie, 
przeanalizujemy i porozmawiamy o ewentualnym rozszerzeniu.  
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu – informacja na temat 
odwołania doradcy metodycznego od przedmiotów zawodowych. Pani 
zrezygnowała z pełnienia tej funkcji, złożyła informację, że rozwiązała umowę  
o pracę z dyrektorem AUP – u i w związku z tym Zarząd Powiatu ponieważ 
powołał panią musiał podjąć uchwałę o odwołaniu. Natomiast czy doradca 
przedmiotów  zawodowych jest potrzebny? Jest potrzebny i Zarząd będzie starał 
się powołać kolejną osobę na tę funkcję.  
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta -  pytania dotyczyły posiedzenia 
Zarządu z dnia 15 września 2015 r. zgłoszone przez Pana Zbyszka Kobana. 
Pierwsze dotyczy Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kwidzyńskiego 
Parku Przemysłowo – Technologicznego. Zgodnie ze statutem ceny sprzedaży 
działek muszą być akceptowane przez wspólników poprzez podjęcie uchwały  
walnego zgromadzenia ponieważ został opracowany regulamin zbycia tych 
nieruchomości. Przypomnę tj. ponad 17ha dzisiaj wystawionych do sprzedaży, 
podzielonych na 13 działek o różnej wielkości od 0,2ha  do 6,5ha. 
Nieruchomości zostały wycenione przez rzeczoznawcę i wspólnicy 
zaakceptowali ceny wywoławcze. Przetarg nieograniczony jest już 
zamieszczony, ogłoszenie o zamiarze sprzedaży, robimy to wszystko zgodnie  
z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Trochę ta procedura potrwa, 
wymagała ona również akceptacji przez instytucje zarządzające czyli przez 
Agencję Rozwoju Pomorza. To tyle na temat Walnego Zgromadzenia. 
  
 Kolejne pytanie dotyczyło aneksu do umowy zawartej z Miastem 
Kwidzyn a Powiatem w sprawie przyznania Miastu Kwidzyn pomocy 
finansowej na Inwestycje „Mała retencja rzeki Liwy”. Aneks dotyczy terminu 
realizacji tego zadania o które zwrócił się Pan Burmistrz. Anektowaliśmy to 
wydłużając termin rozliczenia tej dotacji. Dotacja pochodzi z tzw. zielonych 
pieniędzy. To znaczy z tych środków, które uzyskujemy w ramach opłat za 
korzystanie ze środowiska. 
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 Trzecie zapytanie dotyczyło zgłoszenia kandydata do Rady Gospodarki 
Wodnej. W poprzedniej kadencji taki organ funkcjonował przy RZGW,  
a naszym przedstawicielem był pełnomocnik Starosty Pan Andrzej Wróblewicz 
i podobnie zaproponowaliśmy by pan Andrzej Wróblewicz, który zajmuje się 
gospodarką wodną w imieniu Starosty w Powiecie kwidzyńskim również 
zasiadał w tym gremium. Jest to gremium nie jakby ustawowe, jest to ciało 
doradcze dla dyrektora RZGW. 
 
 Zbigniew Koban – radny – czy rezygnacja była jakoś motywowana, czy 
po prostu pani zrezygnowała nie podając powodu? 
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu – pani nie podała powodów dla 
których rezygnuje i Zarząd został zawiadomiony później niż dyrektor AUP – u, 
który zawarł umowę. Po prostu przysłała informację, że rezygnuje z funkcji nie 
motywując w żaden sposób.  
  
Rada Powiatu w obecności  19 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 7 z działalności zarządu. 
 

Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr  5  do protokołu). 
 
 Ad.5a. Przystąpiono do punktu Informacja na temat realizacji projektu 
„Równi w Zdrowiu”. 

 
Joanna Zawadzka – pracownik Wydziału Rozwoju Powiatu i Polityki 

Społecznej i Anna Skrabalak – kierownik projektu – przedstawiły informację 
na temat realizacji projektu „Równi w Zdrowiu” -  informacje  stanowią załączniki nr 
6 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrał radny Piotr Wilk. 

 
Ad.6.  Przystąpiono do punktu Informacja o złożonych oświadczeniach 

majątkowych za 2014 r. 
 

Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady Powiatu – przedstawił informacje  
dotyczące  złożonych oświadczeń przez pana Starostę, Przewodniczącego Rady, 
radnych, dyrektorów jednostek, osób wykonujących decyzje administracyjne, 
zarządu powiatu, skarbnika i sekretarza -  informacje  stanowią załączniki nr 7 do 
protokołu. 
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Ad. 7. Przystąpiono do punktu Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli 
przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie z dnia 
2 października 2015 r. 

 
Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał 

Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie z dnia 2 października 2015 r. -  protokół stanowi załącznik 8 
do protokołu. 

 
Ad. 8. Przystąpiono do punktu Informacja o stanie realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach egzaminów 
maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.  
 

Danuta Woronowicz – członek zarządu – przedstawiała informację  
o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym  
o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe – informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

W dyskusji głos zabrali radni: Zbigniew Koban, Krystyna Łapacz.  

Odpowiedzi udzieliła: Danuta Woronowicz - członek zarządu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg ogłosił 5 minutową przerwę. 
 
Po przerwie wznowiono obrady sesji i przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał 
w sprawach. 
 
 Ad.9.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach : 
 
 

a) uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2015-2025”, 

 
Marcin Gromadzki  – przedstawiciel public transport consulting - 

omówił projekt powyższej uchwały  i prosi o jego przyjęcie. 
 

Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  
i Bezpieczeństwa Obywateli Tomasz Frejnagiel i poinformował, że  komisja 
zapoznała się z projektem uchwały i zaopiniowała ją pozytywnie. 

W dyskusji głos zabrał radny: Mirosław Górski.  

Odpowiedzi udzielił: Jerzy Godzik – starosta. 

Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania.  
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Za przyjęciem głosowało – 18 osób, wstrzymała się – 1 osoba, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 10 do protokołu). 
 
 

b) uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2016  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie”, 

 
Włodzimierz Dawidowski  – członek zarządu – omówił projekt 

powyższej uchwały  i prosi o jego przyjęcie. 
 

 Głos zabrała Katarzyna Opacka przewodniczący Komisji Polityki 
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej informując, iż 
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. Na posiedzeniu komisji 
przedstawione zostały radnym główne założenia planu współpracy oraz 
najistotniejsze zmiany w zapisach. 
 
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). 
 
 

c) wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do wspólnej 
realizacji projektu partnerskiego pn. „Zdolni z Pomorza” planowanego 
do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

 
Danuta Woronowicz – członek zarządu - omówiła 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. 
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania. 
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 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 

 
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 12 do protokołu). 

 
 

d) o zmianie uchwały Nr XXXVIII /266/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek zakładanych 
oraz prowadzonych na terenie powiatu kwidzyńskiego przez podmioty 
inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego oraz 
określenia wysokości dotacji dla publicznych  i niepublicznych szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

 
Danuta Woronowicz – członek zarządu - omówiła 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. 
 
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 17 radnych. 
 
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 

 
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 13 do protokołu). 

 
 

e) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu kwidzyńskiego w 2016 roku, 

 
Danuta Woronowicz – członek zarządu - omówiła projekt powyższej 

uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 

 Głos zabrał Jerzy Grabowski, przewodniczący Komisji ds. Zdrowia 
informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ewa Stec odczytała treść uchwały. 
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 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania. 
 
Podczas głosowania nad uchwałą na sali  obrad obecnych było 19 radnych. 
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  14  do protokołu). 
 

 
f) o zmianie uchwały nr III/16/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

 
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 – 15 osób, wstrzymały się – 4 osoby, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 15 do protokołu)  
 
 

g) o 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. 
 

W dyskusji głos zabrali radni: Zbigniew Koban, Piotr Wilk i Andrzej Zwolak. 
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Odpowiedzi udzielili: Danuta Woronowicz - członek zarządu i Ewa Bejgrowicz 
– skarbnik. 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ewa Stec odczytała treść uchwały. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania. 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 osób, wstrzymało się – 5 osób, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 16 do protokołu)  
 
 

h) ustalenia na okres 2016r. wysokości opłat za usunięcie  
i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat  
w przypadku odstąpienia  od usunięcia pojazdu, 

 
 Bogdan Dubik – Pełnomocnik Starosty w Wydziale Komunikacji, 
Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego – omówił 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. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ewa Stec odczytała treść uchwały. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania. 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  17  do protokołu). 
 
 

i) darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kwidzyn nieruchomości 
gruntowych. 

 
 Andrzej Fortuna - wicestarosta – omówił 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. 
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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 18 do protokołu)  
 

 Ad. 10. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
 Zbigniew Koban – radny -  czy kwestia o której dyskutowaliśmy  
w sprawie przysługujących  kosztów na kształcenie w poszczególnych 
placówkach ta informacja rozumiem była mi udzielona na podstawie 
wcześniejszych rozmów? 
 
 Eligiusz Gełdon – radny – jak wygląda sytuacja młodzieży kończącej 
edukację w szkołach średnich, pozostających bez stosunku pracy, ile takich osób 
skorzystało z możliwości zarejestrowania się w Urzędzie Pracy i uzyskania 
dofinansowania na chwile obecną. 
 
Chciałbym się zapytać w odniesieniu o tym o czym mówiłem na komisji. 
Zadałem pytanie dotyczące likwidacji SOR-u w naszym szpitalu. Oczekuję w 
dalszym ciągu na odpowiedź ale chciałbym się też zapytać jak to jest możliwe, 
że w Szpitalach Gdańskich nie chcą honorować badań robionych w naszym 
szpitalu, z czego to wynika, po czyjej stronie leży wina, czy istnieje możliwość 
wystosowania zapytania do Wojewody? 
 
 Ewa Stec – wiceprzewodnicząca Rady – otrzymałam od Zarządu 
odpowiedź na pismo, które zadałam miesiąc temu. Pytanie było skierowane do 
Spółki Zdrowie, odpowiedź Spółki Zdrowie była następująca: w związku z pani 
pismem z 9 września 2015 roku proszę o doprecyzowanie wniosku o dane 
osobowe pacjenta. Rozmawiałam z tymi osobami, której mama umarła, 
powiedziała, że bardzo chętnie udostępni swoje imię i nazwisko. Pozostałe 
osoby tego nie chcą, ja tego nie zrobię. To był tylko sygnał tego co się dzieje  
w naszym szpitalu.  
 
Nasza Powiatowa Policja w Kwidzynie po raz drugi zgłosiła się do mnie wraz  
z Naczelnikiem Prewencji o zrobienie debaty na temat bezpieczny senior. 
Debata ta odbędzie się 28 października br. w KCK o godz. 1600. 
 
 Tomasz Świerczek – radny – droga Gdakowo – Orkusz – Trzciano jest 
w części drogą powiatową. W ramach PROW Gmina Ryjewo i Prabuty  
w porozumieniu z Lasami Państwowymi w Kwidzynie chcą ją wyremontować. 
Zakładany koszt tj. 3,5mln zł w 67% dofinansowanie stanowi PROW resztę to 
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jest ok. 1mln 200 tys. zł muszą ten koszt  ponieść gminy plus powiat jako wkład 
własny. Jakie środki finansowe planuje na tą inwestycję powiat?  
 
Wnoszę o podjęcie działań celem redukcji bobrów, zwierząt bardzo 
pożytecznych w środowisku ale wyrządzających znaczne szkody w gospodarce 
tj. niszczenie urządzeń wodnych, infrastruktury drogowej oraz upraw 
mieszkańców powiatu. 
 
Trzecia interpelacja dotyczy rzeki Liwy. Jakie działania podjęło Starostwo  
i Zespół problemowy ds. Liwy w związku z konsultacjami społecznymi projektu 
plany zarządzania ryzykiem powodziowym 2014 – 2015 region dolnej Wisły, 
które to polegały na wykonaniu kanału ulgi dla historycznej bramy 
powodziowej zlokalizowanej na ujściu rzeki Liwy do Nogatu. RZGW  
w Gdańsku wyklucza budowę tego kanału jako rozwiązania eliminującego 
problem wystąpienia powodzi na przyległych terenach. Nadmienię, że zbiornik 
w Kwidzynie, którego budowa jest planowana a Starostwo chce uczestniczyć  
w kosztach czy dofinansować to będzie służył tylko celom rekreacyjnym.  
 
Kto zaprasza gości na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu. Z informacji 
robią to pracownicy starostwa odpowiedzialni za dana komisję a nie 
przewodniczący komisji. W miesiącu wrześniu na posiedzenie Komisji Wsi  
i Infrastruktury Wiejskiej zamiast dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych  
w Gdańsku gdzie było to w planie  pracy komisji zaproszono Zastępcę 
Kierownika Sekcji Gospodarowania Zasobem w Malborku. Do dnia 
dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi na interpelację z dnia  12 września 
2015 r. w sprawie należytego utrzymania pasa drogowego dróg wojewódzkich 
tj. Sztumska Wieś – Ryjewo  i Kwidzyn – Prabuty. Dochodzi tam do wielu 
zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt. Statut reguluje sprawę interpelacji w ciągu 
30 dni  powinienem otrzymać odpowiedź a nie otrzymałem do dnia dzisiejszego.    
 
 Antoni Barganowski – radny -  na mocy uchwały Zarząd Głównego 
ZNP wspólnie z  sekcją oświaty wychowania NZZ Solidarność podjął akcję 
protestacyjną i wszedł w spór zbiorowy z rządem. W dniu 15 września 2015 r. 
Zarząd nie wyraził zgody na wywieszanie flag związkowych na budynkach 
szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. 
Proszę o uzasadnienie prawne tej decyzji dlatego, że według moich informacji 
szkoły zostały oddane w trwały zarząd dyrektorom poszczególnych szkół i jak 
to się ma do ustawy o związkach zawodowych. Czy Zarząd miał prawo taka 
decyzje podjąć?  
 
 Zbigniew Koban – radny – na spotkaniu z mieszkańcami usłyszałem 
taką informację dotyczącą nie tylko likwidacji SOR-u ale również informację 
dotyczącą likwidacji OIOM-u i o różnych rzeczach związanych  ze Spółką 
„Zdrowie”. Czy dokumenty, które podpisaliśmy, umowa którą mamy, w ocenie 
Zarządu gwarantuje to, że te wszystkie oddziały będą służyć mieszkańcom 



 15 

powiatu kwidzyńskiego nieprzerwanie i jakie jest stanowisko Zarządu bo być 
może Zarząd ma inne w tej sprawie stanowisko to chciałbym je usłyszeć.  
 

 Ad. 11. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 

 Andrzej Fortuna – wicestarosta – w temacie szpitalnego oddziału 
ratunkowego to co zgłosił Pan Gełdon. Przeprowadziłem rozmowę telefoniczną 
na następny dzień po posiedzeniu tej komisji z panem prezesem. Wiem, że taką 
rozmowę również przeprowadził Pan Doktor Mirosław Górski. Pan Prezes 
zaprzecza jakoby gdziekolwiek i kiedykolwiek informował  o zamiarze 
likwidacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego a w związku z tym chyba nie ma 
również mowy o likwidacji tzw. OIOM-u ponieważ Szpitalny Oddział 
ratunkowy chyba bez tego nie może funkcjonować ale ja nie jestem specjalistą. 
Temat Oddziału Intensywnej Opieki co dzisiaj kolega Zbyszek podał, na ten 
temat nie rozmawialiśmy. Natomiast zdecydowanie zaprzeczył, że nie 
podejmuje żadnych działań na dowód tego powiedział, że kontrakt jest 
anektowany do czerwca 2016 roku i będzie anektowany do końca roku 2016 a 
kontraktowanie zaczyna się w 2017 roku. Gdyby miałoby być inaczej to Spółka 
„Zdrowie” musiałaby kontrakt wypowiedzieć a to z kolei reguluje nasza umowa 
między EMC a Powiatem, gdzie jest postanowienie, że nie będzie zmniejszenia 
jakby działalności czy ilości oddziałów, które funkcjonują w szpitalu  i są 
przewidziane historie co się dzieje jeżeli będzie inaczej. 
 Trudno jest mi się ustosunkować do pytania dotyczącego dlaczego 
Szpitale Gdańskie nie honorują badań laboratoryjnych Szpitala Kwidzyńskiego. 
Podejrzewam, że co szpital to wykonuje swoje badania może na innym sprzęcie. 
Sam byłem pacjentem Szpitala Gdańskiego i wiem iż tam wykonano mi 
wszystkie badania.  
 Odpowiedź na zapytanie Pana Tomasza Świerczka, droga Gdakowo – 
Orkusz – Trzciano, na odcinku leśnym to jest rzeczywiście droga powiatowa. 
Zgodnie z tym programem, który mamy przyjęty, program poprawy stanu 
technicznego dróg, nie przewidujemy żadnych dodatkowych nakładów na tej 
drodze. W kolejce do modernizacji jest mnóstwo innych dróg, które już dzisiaj 
maja nawierzchnię bitumiczną, tam jest ustalona kolejność. Było to 
konsultowane ze wszystkimi gospodarzami gmin w ubiegłym roku albo dwa lata 
temu i staramy się po kolei te drogi realizować. Koszt oszacowany przez 
samorząd Prabut daleko odbiega od rzeczywistości, to nie jest droga za 3,5mln 
zł. bo na odcinku leśnym a mamy tam powyżej 3 km na pewno na kwota jest 
daleko nie wystarczająca ponieważ wymaga to budowy nowej drogi, to nie jest 
położenie asfaltu. Mamy bardzo dużo dróg do wykonania i będziemy trzymali 
się tego harmonogramu, który mamy zatwierdzony. W sprawie tej drogi 
rozmawiał z nami samorząd Prabut, przedstawiłem nasze stanowisko, że nie 
bierzemy tego pod uwagę. Te pieniądze o których kolega mówił to są pieniądze 
w ramach PROW-u. Pieniądze adresowane generalnie do gmin i wierze w to, że 
Gmina Prabuty ma tyle dróg gminnych, że spokojnie może wykorzystać te 
pieniądze na swoich drogach gminnych i w ten sposób pomóc mieszkańcom.  
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 Jeżeli chodzi o bobry są to zwierzęta chronione, decyzje do podjęcia tylko 
przez RDOŚ. Starosta nie ma tutaj nic do powiedzenia w tym temacie. Bobry 
nie nalezą do zwierząt łownych.   
 Rzeka Liwa i tzw. kanał ulgi na ujściu tej rzeki. Ja osobiście widziałem 
cztery różne opracowania zlecone przez różne instytucje i żadne z nich nie 
wskazuje na to, że kanał ulgi przyczyni się do szybszego spływu rzeki Liwy do 
Nogatu. Jest grupa zwolenników, która chciałaby cos takiego wybudować i jest 
grupa, która twierdzi, że to absolutnie nic nie da. Zarządcą rzeki jest RZGW i to 
leży w ich kompetencjach i to są jakby ich środki. Z tego co wiem nie mają 
zamiaru na razie takiej inwestycji tam prowadzić.  
 Jeżeli chodzi o role zbiornika retencyjnego na terenie Miasta Kwidzyn, 
tego zalewu Liwy. Ma on jakieś znaczenie jako zbiornik retencyjny, niewielkie. 
Jeżeli porównamy zbiornik retencyjny jaki jest Jezioro Dzierzgoń, które ma 
800ha. to zdecydowanie dużo więcej może zgromadzić wody, natomiast ten 
zbiornik, który tu jest planowany ma pewnie dwie funkcje i tą turystyczną  
i w niewielkiej ilości funkcję zbiornika retencyjnego. Nasze dofinansowanie do 
tego projektu jest symboliczne a tak dokładnie są to środki do których myśmy 
się zobowiązali pomagając przy spłacie wybudowania Zakładów Utylizacji 
Odpadów Gilwy Małej. Takie porozumienie było, jest to nasza ostatnia rata  
w ramach tego Miasto wskazuje akurat taki cel, prace projektowe związane  
z tym zbiornikiem.  
 Kto zaprasza gości, w moim przekonaniu może to zrobić zdecydowanie 
przewodniczący Komisji. Natomiast my musimy mieć jedną świadomość. Wiele 
instytucji wcale nie ma obowiązku przybywać do nas. Jeżeli przybywa to my się 
cieszymy z tego. Wyobrażam sobie skalę ponad 120 gmin, ponad 20 powiatów  
i dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych jedzie na posiedzenie każdej 
komisji, wobec tego w ogóle go tam nie ma. Gdyby z tego założenia wyszli jak 
wyszedł kolega Tomek. Możemy zapraszać osobiście dyrektorów, czy oni z tego 
skorzystają, czy zechcą tutaj przybyć trudno jest mi powiedzieć.  
 Interpelacja, brak odpowiedzi. Interpelacja została przekazana do Zarządu 
Dróg Wojewódzkich. Oni są właścicielem drogi, nie odpowiedzieli, będziemy 
monitować, będziemy próbowali ich dyscyplinować żeby tych terminów 
dotrzymywali.  
 
 Jerzy Godzik – starosta – na temat flagi myśmy się nie zgadzali 
permanentnie od 1999 roku. Żadnej organizacji związkowej i podtrzymujemy to 
w dalszym ciągu. Jeżeli związek czuje się pokrzywdzony ma prawo zaskarżyć 
moja decyzję.   
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu – mam nie tyle odpowiedź co 
pytanie do pana radnego Eligiusza Gełdona odnośnie interpelacji, którą pan 
złożył. Przedstawiliśmy informację o absolwentach zatrudnionych na dzień 30 
września, pan mówi na chwilę obecną, więc proszę doprecyzować o jaka datę 
chodzi. Jest na Sali pan dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Jak będę prosiła  
o tą chwilę obecną to rozumiem, że będę musiała określić jakąś datę czy 
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pozostali w rejestrze czy nie bo państwo w Urzędzie Pracy też prowadzą jakąś 
statystykę. Proszę określić na jaki dzień pan chce mieć te informacje.  
 
 Eligiusz Gełdon – radny – chciałbym serdecznie podziękować i cieszę 
się z tego, że pan prezes jeżeli chodzi o szpital wyraźnie twierdzi, że nie będzie 
żadnych ruchów. Nie mam powodu nie wierzyć ludziom, którzy ze mną 
rozmawiali więc dlatego to pytanie padło.  
Jeżeli chodzi o kwestie uczniów, którzy ukończyli edukację szkół średnich. 
Interesuje mnie ile osób, które ukończyły w ostatnim roku kalendarzowym, 
skończyły edukację szkół średnich, ile osób zarejestrowało się i skorzystało  
z dofinansowania na założenie nowej działalności.  
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu – skoro tak to jest inaczej 
postawione pytanie, ile osób skorzystało z aktywizacji zawodowej, ponieważ 
pan zgłosił to pytanie na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki już takie pismo zostało wysłane do Powiatowego Urzędu 
Pracy.  
  
 Ad. 12. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
 
  Zbigniew Koban – radny – w związku ze stanowiskiem, które 
prezentował tutaj Pan Starosta w sprawie protestów Związków Zawodowych  
i jego podejścia do tego problemu chcę powiedzieć, że nie dziwi mnie to 
podejście ponieważ dialog społeczny to pojecie obce w środowisku 
politycznym, które reprezentuje Pan Starosta i on uważa, że najlepszą metoda 
dialogu jest jak mówił kiedyś Lech Wałęsa w jednej z debat politycznych „ 
potłucz pan termometr nie będziesz pan miał gorączki”. Panie Starosto 
wywieszanie flag przez ludzi, protest ma swoje poważne podstawy, ludzie tego 
nie robią dla kaprysu, dla żartu. Ludzie robią to dlatego, że jest poważny 
problem, który nie jest rozwiązany. Rozumiem, że władza nie chce tego 
widzieć, dostrzegać. Powiem tak będę apelował do moich kolegów  
z Solidarności, że jeżeli coś ich boli, coś im dolega to będziemy wywieszać flagi 
a Pan Starosta niech nas skarży, że zrobiliśmy to niezgodnie z prawem bo 
postawa jest dla mnie skandaliczna. Pan Starosta nie widzi powodu żeby podać 
podstawę prawną, po prosu nie bo nie. To jest klasyczne podejście liberała do 
dialogu społecznego.  
  
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady - posiedzenie przewodniczących 
komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się 9 listopada  2015 r. o godz. 
1530. 
 
 Andrzej Zwolak – wiceprzewodniczący Rady -  chciałbym wrócić do 
drogi o której mówił radny Tomasz Świerczek. Jak sięgam pamięciom, a jestem 
długo radnym po raz pierwszy zdarza się w historii naszego samorządu, że te 
trzy obce podmioty chcą zainwestować w nasza drogę, a my tak trochę 
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przechodzimy bokiem. Zaapeluję do Zarządu, aby rozważył jeszcze raz, bo 
chyba warto mimo wszystko do tego wrócić. Nie wiem czy do końca droga 
Mareza – Korzeniewo była ujęta w naszych planach a zrobiliśmy dla niej 
wyjątek i słusznie. Nie do końca to tłumaczenie mnie przekonuje.  
 

Ad.13. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 2000  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 

 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady 
                                                                                                
 
                                                                                        Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 


