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Protokół nr 5/V 
 

z  sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 27 kwietnia 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 sesji są radni Ewa Stec i Grzegorz Wojtaś.  
 
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 IV sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 4 z działalności zarządu. 
6. Informacja o sytuacji w Spółce „ZDROWIE”. 
7. Informacja na temat stanu dróg wojewódzkich i powiatowych. 
8. Ocena zasobów pomocy społecznej - informacja. 
9. Informacja z działalności za 2014 r.: 

 
a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, 
b) Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, 
c) Prokuratora Rejonowego w Kwidzynie, 
d) Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
e) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie, 
f) Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kwidzyńskiego. 

 
10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 
a) powierzenia Miastu i Gminie Prabuty prowadzenia zadania 

publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego 
organizacji XV Dożynek Powiatowych, 
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b) przyj ęcia Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego,  

c) określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania 
pomocy w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego oraz trybu 
postępowania w tych sprawach. 

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

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

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

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 
Ad.5. Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 4  

z działalności zarządu. 
 
 Marek Strociak – radny – Posiedzenie Zarządu w dniu 27 marca 2015 r. 
Zarząd negatywnie rozpatrzył ofertę kupna nieruchomości przy ul. 
Kwidzyńskiej 10 w Prabutach. Chciałbym poznać przyczynę, ewentualnie kwotę 
bo wiemy, że na poprzedniej Sesji Burmistrz Prabut złożył podobną ofertę ale 
przekazanie tych samych budynków w formie darowizny.  
 
Odpowiedzi udzielił : 
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – ofertę, którą rozpatrywał Zarząd  
27 marca br. to nie jest oferta Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty tylko oferta z 
zewnątrz, który w trakcie rozpatrywania ofert pana Burmistrza złożył swoją 
indywidualną, chciałby nabyć ten majątek za kwotę 670 000zł. Ponieważ 
rozmowy z panem Burmistrzem się nie zakończyły to ta druga oferta została 
nierozpatrzona pozytywnie, czeka aż zakończymy rozmowę z panem 
Burmistrzem. Jeśli one zakończą się pozytywnie z Miastem i Gminą Prabuty to 
zgodnie z tym co informowaliśmy państwa to przekażemy tą nieruchomość 
nieodpłatnie o ile pan Burmistrz z jakichkolwiek powodów wycofa się to 
wrócimy do tej oferty z 27 marca br.   
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Rada Powiatu w obecności  19 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 4 z działalności zarządu. 
 

Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr  5  do protokołu). 
 
 Ad.6.  Przystąpiono do punktu Informacja o sytuacji w Spółce 
„ZDROWIE”. 

 
 Dariusz Brzeziński – prezes Zarządu NZOZ „Zdrowie” Sp. z o. o.   
w Kwidzynie – przedstawił informację na temat sytuacji w Spółce 
„ZDROWIE” – prezentacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
W dyskusji głos zabrali radni: Antoni Barganowski, Bożena Rybus, Jerzy 
Grabowski, Piotr Wilk, Zbigniew Koban, Andrzej Rupieta, Jerzy Śnieg.  
 
Odpowiedzi udzielili: Agnieszka Szpara - Prezes Rady Nadzorczej NZOZ  
„Zdrowie” Sp. z o. o.  w Kwidzynie, Dariusz Brzeziński - Prezes Zarządu 
NZOZ „Zdrowie” Sp. z o. o.  w Kwidzynie  
   
 Ad.7.  Przystąpiono do punktu Informacja na temat stanu dróg 
wojewódzkich i powiatowych. 
 
 Tomasz Miler – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku -  przedłożył 
informację na temat dróg wojewódzkich w powiecie kwidzyńskim.  
 
W dyskusji głos zabrali radni: Eligiusz Gełdon, Jerzy Grabowski, Kazimierz 
Kończalski, Krystyna Łapacz, Tomasz Świerczek, Mirosław Górski, Andrzej 
Rupieta, Danuta Kosewska, Jerzy Śnieg. 
 
Odpowiedzi udzielił: Tomasz Miler – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. 

 
 

 Andrzej Fortuna – wicestarosta -  przedłożył informację na temat dróg 
powiatowych.  
 
W dyskusji głos zabrali radni: Jerzy Śnieg, Mirosław Górski, Andrzej 
Rupieta. 
 
Odpowiedzi udzielił: Andrzej Fortuna – wicestarosta. 
 
Informacje stanowią załącznik nr 7 do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg ogłosił  5 minutową przerwę. 
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Po przerwie wznowiono obrady sesji i przystąpiono do następnego punktu 
obrad. 

 
 Ad.8. Przystąpiono do punktu Ocena zasobów pomocy społecznej - 
informacja. 

 
Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kwidzynie przedłożyła informacje  na temat oceny  zasobów pomocy 
społecznej – informacja stanowi załącznik 8 do protokołu.  
 
 
 Ad.9. Przystąpiono do punktu Informacja z działalności za 2014 r.: 
 

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, 
 

Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie przedłożyła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie -  sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu. 
 
 Nie było pytań, więc Przewodniczący Rady Powiatu podziękował Pani 
Renacie Majdzie  za przedstawioną informację. 

 
b) Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, 

 
Jerzy Bartnicki – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie 

– przedstawił  informację o działalności Powiatowego Urzędu Pracy  
w Kwidzynie za   2014 rok -  informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrał radny: Zbigniew Koban. 
 
Odpowiedzi udzielił: Jerzy Bartnicki – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  
w Kwidzynie 
 

Nie było więcej pytań, więc Przewodniczący Rady Powiatu podziękował 
Panu Jerzemu Bartnickiemu  za przedstawioną informację. 

 

c) Prokuratora Rejonowego w Kwidzynie, 
 

Na sesji nie był obecny pan Prokurator Tomasz Trzeciak, więc 
przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg zapytał czy są jakieś pytania do 
informacji. 
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 Nie było pytań, więc Przewodniczący Rady Powiatu podziękował za 
pisemna informację – informacja stanowi załącznik nr  11 do protokołu. 

 
d) Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

 
Józef Świokło – Powiatowy  Lekarz Weterynarii -  przedstawił 

Informację z działalności Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Kwidzynie za 
rok 2014 –  informacja stanowi załącznik  nr 12 do protokołu. 

 

Ponieważ nie było  pytań,  przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg 
podziękował Panu Józefowi Świokło za przedstawienie informacji. 

 
e) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie, 

 
Bożena Pajewska –Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie -  

przedstawiła  Informację z  działalności  Powiatowego Nadzoru Budowlanego 
za rok 2014 r. – informacja   stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 
Ponieważ nie było pytań,  przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg 

podziękował Pani Bożenie  Pajewskiej za przedstawienie informacji. 

 
f) Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kwidzyńskiego. 

 

 Na sesji nie był obecny pan Komendant Seweryn Wierzchowski, więc 
przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg zapytał czy są jakieś pytania do 
informacji. 

 

 Nie było pytań, więc Przewodniczący Rady Powiatu podziękował za 
pisemna informację – informacja stanowi załącznik nr  14 do protokołu. 

 

W trakcie obrad sesji zwolniła się radna Jadwiga Lizińska. Obecnie na 
posiedzeniu sesji uczestniczy 18 radnych.   
 
  
 Ad.10.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) powierzenia Miastu i Gminie Prabuty prowadzenia zadania publicznego 
z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XV 
Dożynek Powiatowych, 
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Andrzej Fortuna – wicestarosta - omówił projekt powyższej uchwały  
i prosi o jego podjęcie. 

 
 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. 

 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 18 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 15 do protokołu). 
 
 

b) przyjęcia Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego,  
 
Danuta Woronowicz – członek zarządu - omówiła projekt powyższej 

uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 
W dyskusji głos zabrali radni: Zbigniew Koban, Marek Strociak. 
 
Odpowiedzi udzielił: Danuta Woronowicz – członek zarządu. 
 
 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. 
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 18 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 16 do protokołu). 
 

 
c) określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy 

w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego oraz trybu postępowania  
w tych sprawach. 
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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. 
 
W trakcie głosowania na sali było 17 radnych. 
 
Za przyjęciem głosowało – 16 osób, wstrzymała się  - 1 osoba, przeciw 
głosowało – 0 osób. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  17 do protokołu). 
 
 
 Ad. 11. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
 Krystyna Łapacz – radna – zostałam zobligowana przez rodziców 
żebym zabrała głos i tą sprawę przedstawiła. Radni, którzy pracowali  
w poprzedniej kadencji pamiętają jak była reorganizacja szkolnictwa 
specjalnego, która polegała na tym, że zlikwidowano w SOSW w Barcicach 
gimnazjum a w Kwidzynie zlikwidowano szkołę podstawową specjalną. W tej 
chwili szkoła podstawowa jest tylko w Barcicach a gimnazjum w Kwidzynie. 
Rodzice dopominają się aby przy gimnazjum w Kwidzynie powstała bursa bo 
podobno bursy łatwiej utworzyć. Rodzice maja informacje od nauczycieli, 
wychowawców tejże szkoły, że byłaby taka możliwość, że w tej szkole przy 
dobrej współpracy Starostwa Powiatowego i Dyrektora Szkoły można by było 
wygospodarować jakieś pomieszczenie  w którym mogłaby powstać bursa dla 
tych dzieci. Wiemy też, że kiedy była ta reorganizacja to faktycznie 
wprowadzono nas w błąd. Nasz Klub był przeciwny tej reorganizacji, że dzieci  
z gimnazjum będą mogły być dowożone do Barcic. Chociaż to nie było takie 
logiczne bo daleko te dzieci trzeba wozić ale jeżeli mówiono, że będą jakieś 
oszczędności podczas tej reorganizacji przy naszych głosach tez przeciwnych ta 
ustawa przeszła. W tej chwili okazuje się, że tam nie mogą być dowożone dzieci 
bo przepisy temu zabraniają. Ten internat jest w tej chwili niewykorzystany, są 
tam wolne miejsca ale nie można tam dowozić dzieci. Niektóre dzieci, które 
były spoza naszego regionu, z powiatu sztumskiego a chodziły do szkoły w 
Barcicach przeniosły się do innej szkoły z uwagi na to, że nie ma internatu w 
Szkole Specjalnej w Kwidzynie. Nie chcę dzisiaj odpowiedzi na to pytanie. 
Proszę Zarząd żeby przynajmniej w maju na komisji podał nam jakie są plany 
Starostwa co do rozwiązania tego problemu 
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 Bożena Rybus – radna – 9 kwietnia br. były wręczane nagrody 
Przewodniczącego i Starosty. Wszyscy przedstawiciele wszystkich samorządów 
otrzymali te nagrody poza przedstawicielami samorządu Gardei. Jaka była tego 
przyczyna? Mieszkańcy naszej gminy niczym nie odstają ani w sferze 
społecznej ani w sferze kulturalnej ani w sferze sportowej od pozostałych 
mieszkańców. W związku z tym, że nie ma Pana Starosty poproszę aby 
odpowiedziano mi na piśmie a Pana Przewodniczącego poproszę o odpowiedź. 
 
 Tomasz Świerczek – radny – proszę o podjęcie działań wobec Agencji 
Nieruchomości Rolnych oddział terenowy w Gdańsku w związku  
z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie gruntów rolnych i prawo wodne  
w zakresie utrzymania w stanie sprawności technicznej urządzeń melioracji 
szczegółowych oraz degradacji gruntów rolnych spowodowanej 
nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chwastami dla 
między innymi działek  obręb geodezyjny Jałowiec nr. działek 80/1, 73, 74, 75/1 
i innych, których to właścicielem jest Skarb Państwa a które są tylko w Agencji 
Nieruchomości Rolnych. 
 
 Jakie działania podjął Wydział Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania 
Kryzysowego wobec sprawy osadu poprodukcyjnego z IP Kwidzyn złożonego 
w Bronnie gdzie poparzeniu uległa dziewczynka. Osady te znajdują się  
w różnych miejscach na terenie powiatu kwidzyńskiego, nieraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie dróg publicznych i cieków wodnych. Uważam, że postępowanie IP 
jest nieetyczne i mamy tu wykorzystywanie prawa wiedząc, że powoduje to 
problemy oraz niezgodne z ISO realizują politykę środowiskową. 
 
 Moja interpelacja dotyczy kotłowni przy DPS w Ryjewie. To jest ostatnia 
kotłownia w powiecie na biopaliwo. Na poprzedniej sesji Rada podjęła uchwałę 
o zwiększeniu wydatków w 2015 r. w wysokości 350 000zł na ten cel łącznie 
550 000zł. Spółka Centrum Energii Odnawialnej Kwidzyn Spółka z.o.o. 
powstała z inspiracji Starostwa Powiatowego w Kwidzynie mając świadczyć  
usługi produkcji ciepła z surowców odnawialnych co było ze Strategią Rozwoju 
Społeczno Gospodarczego Powiatu kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2014 r.  
W dziale Ekologia jest tam zapisane punkt 3.1.1 Promocja wykorzystania 
energii odnawialnej oraz punkt 3.1.2 Ograniczenie negatywnych oddziaływań na 
środowisko na powietrze atmosferyczne i powierzchnie ziemi. Zmiana sposobu 
ogrzewania w DPS Ryjewo spowoduje utratę 41/2 etatu pracowniczego, 
ogrzewanie olejem opałowym czyli paliwem nieodnawialnym, brak wpływu  
z tytułu podatków dla samorządów, likwidacja plantacji wieloletnich roślin 
energetycznych a także wiarygodność naszego Starostwa czy tak w polityce 
często bywa, nie zmieniono parametrów obietnicy. Starosta i członek zarządu 
uczestniczył w negocjacjach dotyczących cen i innych porozumień między tymi 
dwoma podmiotami. Czy uchwała jest zgodna ze Strategią Rozwoju Społeczno 
Gospodarczego.  Skąd tak szybka zmiana decyzji co do sposobu ogrzewania  
Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie i skąd takie zaangażowanie władz  
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w negocjacje Domu Pomocy Społecznej z Centrum Energii Odnawialnej Spółka 
z.o.o. Kwidzyn. 
 
 Antoni Barganowski – radny – na drugiej sesji Rady Powiatu złożyłem 
interpelacje na temat potrzeby przywrócenia połączeń kolejowych 
bezpośrednich na trasie Malbork – Toruń. Pan Starosta wysłał list do marszałka 
obydwu województw bo to wymaga porozumienia na tym szczeblu. Dostałem 
odpowiedź od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego natomiast 
nadal nie dostałem odpowiedzi od Marszałka Województwa Pomorskiego 
mimo, że upłynęły już przeszło dwa miesiące. Proszę Pana Starostę  o monit do 
władz samorządowych naszego województwa w tej sprawie. 
 
 Marek Strociak – radny – pytanie moje dotyczy budynku byłego Domu 
Dziecka przy ul.  Braterstwa Narodów. Wiemy, że został wniesiony aportem do 
KPPT. Jaka jest wartość tego aportu. Czy prezes wie co robić dalej, powiat 
pozbył się kłopotu a pan prezes prawdopodobnie miał jakiś plan pozyskując taki 
budynek. 
 
 Chciałbym wrócić do pytania z początku sesji dotyczącego budynków  
w Prabutach po byłych warsztatach. Pan Starosta nie odniósł się do mojego 
pytania. Teraz już wiem, że wartość, którą złożył oferent nie Burmistrz tj. 
670 000zł. Ja pytałem z jakiego powodu Zarząd podjął decyzję negatywną, jaki 
był powód?  
 
 Zbigniew Koban – radny – chciałbym zapytać o kwestie Spółki 
„Zdrowie” i pożyczki o której tutaj rozmawialiśmy, czy Zarząd Powiatu zna 
warunki umowy pomiędzy Spółką „Zdrowie” a Firmą EMC łącznie na 3 mln. 
Czy jest to przez Zarząd Powiatu monitorowane a jeżeli zna te warunki czy 
może poinformować radnych bo nie udało mi się uzyskać tych informacji od 
Pana Prezesa. 
 
 Jakie nakłady powiat kwidzyński w roku 2014 poniósł na różnego rodzaju 
wydatki związane z mediami. Interesuje mnie prenumerata prasy, ogłoszenia 
prasowe, jakie to były tytuły, jakie kwoty oraz transmisje z sesji i wydatki na 
programy telewizyjne. 
 
 Czy jako radny uzyskam wgląd w materiały dotyczące przyznania nagród 
Starosty w dziedzinie oświaty oraz stypendiów za rok 2014?  
 
 Piotr Wilk – radny -  na poprzedniej sesji radny Zbigniew Koban zadał 
pytanie Panu Staroście odnośnie spowodowania pozostania pogotowia 
gazowego na terenie Miasta Kwidzyna, jakie kroki Pan Starosta poczynił aby to 
pogotowie zostało? To samo jest z Energą, mieszkańcy Kwidzyna maja problem 
z kontaktem z pogotowiem energetycznym. 
 



 10 

 Dwa tygodnie temu odbyła się konferencja zorganizowana przez 
Starostwo, której tematem był rak szyki macicy oraz rak płuc. Pracownicy 
Starostwa przedstawili w materiale mapę Polski na której województwo 
pomorskie znalazło się na pierwszym miejscu pod względem największej ilości 
zachorowań na nowotwory między innymi rak szyjki macicy. W imieniu Klubu 
Radnych SLD wnoszę o spowodowanie przez Pana Starostę w odpowiednich 
Instytucjach, Służbach, Urzędzie Marszałkowskim, Ministerstwach odpowiedzi 
co jest tego przyczyną? Ponieważ jeżeli jest to prawda to ja sądzę, że doskonale 
możemy ubiegać się wobec takiego stanu rzeczy o duże środki zwalczające te 
stany chorobowe na terenie naszego województwa. 
 

 Ad. 12. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 

 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – do Przewodniczącego nie 
wpłynął żaden wniosek z Gminy Gardeja i dlatego nie było okazji, możliwości 
przyznania nagrody.  
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta -  w sprawie reorganizacji szkolnictwa 
specjalnego i o to, ze rodzice żądają miejsc w bursie bądź w internacie. Z tego 
co wiem to zapotrzebowanie dotyczy dwojga dzieci natomiast rozumiem, że 
toczą się jakieś rozmowy między Wydziałem a Panią Łapacz. Zarząd pracuje 
nad tą sprawą i o tym powiedziałem na komisji i to, że potrzebujemy czasu żeby 
przeanalizować wszystkie możliwości i wszystkie rozwiązania i na pewno 
państwo o tym poinformujemy. Jest wiele wariantów branych pod uwagę jak 
udoskonalić to co zostało zrobione bo nikt nie powiedział, że to zostało źle 
zrobione tylko pewne niektóre rzeczy można by poprawić. Natomiast stawianie 
w ten sposób sprawy, że rodzice chcą to jest nieuzasadnione  bo my mamy to 
rozeznanie, że w sumie dwoje dzieci jest zainteresowanych ale będziemy 
dyskutować.  
 
 Radnej Bożenie Rybus odpowie Pan Starosta, to są nagrody Starosty, 
odpowiedź dostanie pani na piśmie.  
 
 Radny Tomasz Świerczek, Agencja Nieruchomości Rolnej, 
nieprzestrzeganie ustawy o ochronie gruntów, urządzeń melioracyjnych itd. 
Proszę o złożenie tej części na piśmie wtedy będzie mi łatwiej zwrócić do 
Agencji.  
 
 Jakie działania podjęto w sprawie osadów IP, chodzi o wypadek  
w Bronnie. Starostwo Powiatowe w Kwidzynie nie wydawało żadnej zgody na 
składowanie tam osadu. Była to zgoda wydana dla firmy ze Starogardu, na 
terenie Starogardu Gdańskiego czy gdzieś na terenie powiatu. Ci panowie bez 
niczyjej wiedzy, zapewne też bez wiedzy IP wykorzystali obiekt w Bronnie. Jest 
prowadzone dochodzenie prokuratorskie, wiem, że my tam zezwolenia nie 
wydawaliśmy. Rzeczywiście jest coraz więcej przypadków składowania tych 
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osadów w różnych miejscach, co chwilę gdzieś się to pojawia. Będziemy starali 
się to monitorować i działać żeby takich działań zaniechać. Osady w Bronnie 
zostały usunięte, wywiezione na teren powiatu starogardzkiego a do wypadku 
rzeczywiście doszło.  
 
 Temat kotłowni w DPS w Ryjewie. Ta korekta budżetu o 350 000zł to nie 
są jakieś dodatkowe środki, które przerzucamy do Domu Pomocy Społecznej  
w Ryjewie. To są środki w ramach jego  środków, które posiada DPS w naszym 
budżecie tylko jakby przechodzą przez nasz budżet, my nie możemy z stamtąd 
zabrać ewentualnie moglibyśmy dodać. Tutaj wewnętrznie pan dyrektor 
poprosił o przerzucenie środków w wysokości 350 000zł. 
 
 Na temat projektu i spółki chcę powiedzieć tak: 8 lat temu była taka 
inicjatywa, zebrała się grupa ludzi, która chciała zrealizować piękny projekt 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w miejscowości Ryjewo. Tylko 
część tego projektu została zrealizowana tak naprawdę bardzo niewielka. 
Została zrealizowana kotłownia dla DPS natomiast nie został zrealizowany duży 
projekt, który zakładał zasilenie w ciepło wszystkich budynków użyteczności 
publicznej i nie tylko bo i spółdzielni mieszkaniowej na terenie Ryjewa. Spółka 
ubiegała się o takie środki w ramach RPO, niestety ich nie pozyskała i przez  
7 lat bazuje na tej jednej kotłowni, obciążając jedna jednostkę energii 
wszystkimi swoimi kosztami, tego nie da się zrobić bo jednostka energii jest 
wtedy za droga. Nie można wszystkiego wrzucić w niewielkiego odbiorcę 
jeszcze mając w perspektywie przeprowadzenie termomodernizacji tych 
obiektów czyli to zapotrzebowanie na energię dla DPS – u spadnie jeszcze co 
najmniej o 30-40%, w związku z tym cena znowu pójdzie do góry. 
Oświadczam, że co najmniej dwa lata strony umowy rozmawiają na ten temat 
jak to rozwiązać albo jak obniżyć koszty, jak dokończyć inwestycję albo jak 
zrealizować inne rozwiązanie żeby DPS nie ze swojej winy, z winy 
niezrealizowania całościowo projektu podmiotu zupełnie prywatnego musiał 
kupować ta energię. Tak było, że współwłaściciele spółki zgłosili się do 
Starostwa i rozmawialiśmy kilka razy na ten temat. Nie było tego porozumienia 
i pan dyrektor DPS – u podjął w końcu decyzję o zmianę źródła zasilenia, 
wykorzystując urządzenia, które dotychczas ma zamontowane w Domu Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie. DPS Kwidzyn w tym roku został podłączony do 
PEC  - u, jeszcze tańszego źródła energii. Ta kotłownia, która tam była została 
zdemontowana i przeniesiona do Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie. Nie są 
to jakieś działania szybkie, nagłe, jakieś niespodziewane. Główny problem 
polega na tym, że nie zrealizowano wszystkich zamierzeń związanych z tą 
inwestycja.  
 
 Interpelacja radnego Antoniego Baranowskiego, połączenia kolejowe 
Malbork – Toruń. Zwrócimy się do Pana Marszałka Kujawsko – Pomorskiego. 
Obydwa samorządy próbują się porozumieć w temacie zlecenia czy ogłoszenia 
przetargu na te połączenia i chyba to jest teraz w toku.  
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 W sprawie budynku byłego Domu Dziecka. Odpowiedź zostanie 
udzielona panu na piśmie. 
 
 Jeśli chodzi o odmowę dla tego prywatnego inwestora. Wydawało mi się, 
że powiedziałem to dość precyzyjne. Nie zakończyliśmy rozmów z Panem 
Burmistrzem Prabut. Prosiliśmy go o uzupełnienie wniosku ponieważ on złożył 
wniosek określając jeden cel, chce inkubator. To jest temat, który nam się 
wpisuje ale namawiałem go do rozszerzenia tego wniosku bo jak za parę lat 
będzie chciał zrobić coś jeszcze a nie będzie to w celu darowizny to będzie 
musiał nam to oddać. Dlatego namawiamy żeby przeanalizował, rozszerzył  
i złożył albo żeby się wycofał. Do tego potencjalnego inwestora o którym pan 
mówił jakby nie stracimy z pola widzenia, natomiast daliśmy jeszcze Panu 
Burmistrzowi trochę czasu żeby się zastanowił. Uchwała w temacie, że chcemy 
to przekazać została przez Zarząd wcześniej podjęta zanim wpłynęła ta oferta 
natomiast nie można było jej nie rozpatrywać. 
 
 W sprawie Spółki ZDROWIE, pożyczka, zwrócimy się pisemnie i taka 
odpowiedź jak otrzymamy przekażemy radnemu.  
 
 Jakie nakłady poniesiono na media w 2014 r. Udzielimy pisemnej 
odpowiedzi.  
 
 Czy jako radny uzyska pan wgląd do dokumentów. Tak do każdych 
dokumentów z wyjątkiem tych, które są zastrzeżone, tyle ile prawo pozwala. 
 
 Radny Piotr Wilk, pogotowie gazowe. Pierwsze pismo w tej sprawie 
Pomorska Spółka Gazownicza Spółka z o.o. oddział w Gdańsku poszło  
11 lutego br.  wysłaliśmy wniosek o przeanalizowanie bo to jest pogorszenie 
warunków bezpieczeństwa a było to wysłane w ślad za pismem, które 
otrzymaliśmy od pracowników przy ul. Łąkowej wysłane do na 4 lutego br.,  
11 lutego br. wystąpiliśmy i 13 kwietnia br. wystąpiliśmy ponownie z powodu 
braku jakiejkolwiek reakcji. Jeśli chodzi o pogotowie energetyczne to tutaj ten 
punkt ma trochę inny charakter ale to jest jeden z ośmiu pododdziałów 
Olsztyńskich, który funkcjonuje w Kwidzynie.  
 
 Nie byłem na tej konferencji dotyczącej profilaktyki i pomocy zdrowia. 
Nie wiem czy padło takie stwierdzenie, że w powiecie kwidzyńskim jest 
najwięcej w Polsce zachorowań. Odpowiemy pisemnie.  
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 Ad. 13. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
 
  

Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady przypomniał, że do końca kwietnia 
należy złożyć oświadczenia majątkowe. 
− posiedzenie przewodniczących komisji i klubów z członkami zarządu 

odbędzie się 4 kwietnia  2013 r. o godz. 1530. 
 

Ad.14. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1930  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 

 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady 
                                                                                                
 
                                                                                        Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 
 


