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Protokół nr 11/XI 
 

z  sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 29 lutego 2016 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 X sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 10 z działalności zarządu. 
6. Informacja z działalności w 2015 r.: 

a) Prokuratora Rejonowego w Kwidzynie, 
b) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Kwidzynie,  
c) Komendanta Powiatowego Policji w Kwidzynie, 
d) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie. 

 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu powiatu,  
w formie dotacji celowej na realizację w 2016r. zadań własnych 
gminy, związanych z inwestycją „Mała retencja rzeki Liwy” oraz na 
konserwację i urządzanie zieleni miejskiej, 

b) darowizny na rzecz Województwa Pomorskiego nieruchomości 
gruntowej. 

 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
10. Wnioski i oświadczenia. 
11. Zamknięcie obrad sesji. 
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Wniosek Nr I 
 
Do zaproponowanego projektu porządku  obrad radny Mirosław Górski  
zaproponował aby po punkcie 7 umożliwi ć przedstawienie oświadczenia 
przedstawicielowi Spółki „Zdrowie”, pracowników, którzy podjęli pewna formę 
protestu.  
Chciałbym też prosić Pana Przewodniczącego żeby umożliwił wizualizację 
pewnych haseł z którymi tu zaproszeni goście przyszli i ustawienie ich tak żeby 
widziały je również kamery i wszyscy tu zgromadzeni.  
 
Wniosek Nr II 
 
Do zaproponowanego projektu porządku  obrad Przewodniczący Rady Jerzy 
Śnieg zaproponował aby zamienić kolejność przedstawianych informacji  
w 2015 roku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
w Kwidzynie z informacją Komendanta Powiatowego Policji w Kwidzynie. 
 
Wniosek Nr I 
 
Za przyjęciem głosowało – 19 osób,  wstrzymały się –  2 osoby, przeciw 
głosowało – 0 osób 
 
Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu przyjęła 
wniosek nr I radnego Mirosława Górskiego.     
 
 
Wniosek Nr II 
 
Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie przyjęła wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
Jerzego Śniega .     
 
Następnie  przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad XI sesji 
Rady Powiatu Kwidzyńskiego z uwzględnieniem przyjętych  zmian. 

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie  porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 10 z działalności zarządu. 
6. Informacja z działalności w 2015 r.: 

a) Prokuratora Rejonowego w Kwidzynie, 
b) Komendanta Powiatowego Policji w Kwidzynie,  



 3 

c) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
w Kwidzynie,  

d) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie. 
 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu 

powiatu, w formie dotacji celowej na realizację w 2016r. zadań 
własnych gminy, związanych z inwestycją „Mała retencja rzeki 
Liwy” oraz na konserwację i urządzanie zieleni miejskiej, 

b) darowizny na rzecz Województwa Pomorskiego nieruchomości 
gruntowej. 

 
8. Informacja przedstawiciela Komitetu Strajkującego Szpitala  

w Kwidzynie. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
11. Wnioski i oświadczenia. 
12. Zamknięcie obrad sesji. 

 
 
Porządek obrad stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 
 
 Ad.4. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu. 
  

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

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 

Ad.5. Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 10  
z działalności zarządu. 

 
Rada Powiatu w obecności  21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 10 z działalności zarządu. 
 

Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr  5  do protokołu). 
 
 Ad.6. Przystąpiono do punktu Informacja z działalności w 2015 r.: 
 

a) 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  6 do protokołu. 

 
b) Komendanta Powiatowego Policji w Kwidzynie, 

 
Arkadiusz Pozorski – Komendant Powiatowej Policji  

w Kwidzynie – przedstawił roczne sprawozdanie z działalności Komendanta 
Powiatowego Policji oraz   informacji  o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie  powiatu kwidzyńskiego w roku 2015 – informacja stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu 
 
W dyskusji głos zabrał radny Marek Strociak. 
 
Odpowiedzi udzielił Arkadiusz Pozorski – Komendant Powiatowej Policji  
w Kwidzynie 
 

c) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
w Kwidzynie, 

 
Sławomir Bogiel – Komendant Powiatowy Państwowej Straży 

Pożarnej w Kwidzynie –  przedstawił  informację Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu kwidzyńskiego  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2015. – informacja stanowi załącznik 
nr 8 do protokołu 

 
W dyskusji głos zabrali radni Tomasz Świerczek, Andrzej Zwolak. 
 
Odpowiedzi udzielił Sławomir Bogiel – Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Kwidzynie.   
 

d) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Kwidzynie, 

 
Barbara Osiecka  – Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Kwidzynie –  przedstawiła informację Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 
powiatu kwidzyńskiego w roku 2015. – informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu 
 
 
     Ad.7.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach : 
  

a) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu powiatu,  
w formie dotacji celowej na realizację w 2016r. zadań własnych 
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gminy, związanych z inwestycją „Mała retencja rzeki Liwy” oraz na 
konserwację i urządzanie zieleni miejskiej, 

 
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. 
 
W dyskusji głos zabrali radni: Marek Strociak, Grzegorz Wojtaś, Zbigniew 
Koban, Andrzej Zwolak, Tomasz Świerczek. 
 
Odpowiedzi udzielił: wicestarosta Andrzej Fortuna.  
 
 
Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania.  
 
Za przyjęciem głosowało – 18 osób, wstrzymały się – 3 osoby, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 10 do protokołu)  
 

b) darowizny na rzecz Województwa Pomorskiego nieruchomości 
gruntowej. 

 
 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. 
 
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 11 do protokołu)  
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 Ad. 8. Informacja przedstawiciela Komitetu Strajkującego Szpitala  
w Kwidzynie. 
 
 Mirosław Górski – Przedstawiciel Komitetu Strajkującego Szpitala  
w Kwidzynie przedstawił oświadczenie przedstawicieli istniejących w spółce 
„Zdrowie” związków zawodowych i Rady Pracowników w sprawie protestu 
wobec działań dzierżawiącej udziały samorządowe firmy EMC Instytut 
Medyczny i reprezentującego ją zarządu – oświadczenie stanowi załącznik nr 12 
do protokołu.  
 
 Anna Wonaszek – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Gdańsku – w imieniu 13,5 tysiąca pielęgniarek i położnych 
zrzeszonych w naszej radzie, popieramy państwa stanowisko, które ma wpłynąć 
na poprawę warunków pracy i płacy kadry medycznej.  
 
 Krystyna Dębkowska – Przewodnicząca Polskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Region Pomorski – z całym sercem  
i z cała duszą popieram protest komitetu protestacyjnego Szpitala w Kwidzynie.  
 
 
 Ad. 9. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
 Antoni Barganowski – radny – w imieniu Klubu Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej przedstawił stanowisko w sprawie protestu pielęgniarek  
i położnych Szpitala „Zdrowie” w Kwidzynie.  
 
 Ewa Stec – radna – w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego 
przedstawiła stanowisko w sprawie protestu pielęgniarek i położnych Szpitala 
„Zdrowie” w Kwidzynie.  
 
 Tomasz Świerczek – radny – składam interpelację w sprawie odpadu 
poprodukcyjnego z IP Kwidzynie o kodzie 030309 barwy jasnoniebieskiej. 
Zgodnie z decyzją wydaną przez Starostę na firmę zajmującą się utylizacją tego 
odpadu powinien on być składowany na gruntach własnych lub mając do nich 
prawo do dysponowania. Odpad w chwili obecnej jest rozwożony na innych 
gruntach stwarzając zagrożenie dla środowiska naturalnego w tym najbardziej 
skażając wody powierzchniowe i podziemne. W jaki sposób jest realizowane 
wykonanie decyzji co do miejsca składowania. Jak poważnym zagrożeniem jest 
ten odpad przedstawił Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie  
w prezentacji dwóch akcji ratowniczych.   
 
 Składam interpelację w sprawie realizacji inwestycji drogowej Mareza – 
Korzeniewo, Lipianki – Pastwa i Grabówko – Nebrowo Wielkie. Jak daleko są 
zaawansowane? 
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 Ad. 10. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 

 Jerzy Godzik – starosta – w sprawie odpadu IP Kwidzyn, ponieważ jest 
to sprawa, która wymaga sprawdzenia dokumentów w związku z tym udzielimy 
panu odpowiedzi na piśmie.  
 Realizacja inwestycji drogowej Mareza – Korzeniewo, Lipianki – Pastwa 
i Grabówko – Nebrowo Wielkie udzielimy odpowiedzi na piśmie gdyż jest to 
sytuacja płynna bo do niektórych inwestycji były składane wnioski o 
dofinansowanie z tzw. schetynówek. Wówczas gdy będziemy mieli 
dofinansowanie z zewnątrz będziemy robić wszystko żeby te Inwestycje 
wykonać.  
   
  
 Ad. 11. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 

 
 Antoni Barganowski – radny – sprawa o której mówię wypłynęła na 
Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki podczas ostatniego 
posiedzenia.  Na posiedzeniu tej Komisji pan radny Zbigniew Koban zgłosił 
wniosek, który został przyjęty jednomyślnie przez wszystkich obecnych  
a dotyczył podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi  
w placówkach podległych Starostwu Powiatowemu. Szacowana kwota  
w uzgodnieniu ze wszystkimi związkami zawodowymi w tym również ze 
związkiem nauczycielstwa polskiego wynosi ok. 150 000zł rocznie. Była to 
również inicjatywa Przewodniczącego Pana Jerzego Śniega, który opowiadał się 
również za tym żeby te podwyżki uwzględnić przy najbliższej korekcie budżetu 
ponieważ część tych pracowników administracji obsługi zarabia defakto poniżej 
najniższej krajowej i muszą być dla nich specjalne dopłaty. Można to będzie 
uczynić ze środków zaoszczędzonych z zimowego odśnieżania dróg oraz  
w przyszłości ze środków własnych powiatu. Starosta odpowiadając na ten 
wniosek przedstawiony już przeze mnie na komisji Planu Gospodarczego  
i Budżetu powiedział, że zwróci się do odpowiednich władz i na posiedzeniu 
Związku Powiatów Polskich o uregulowanie tej sprawy w skali całego kraju. 
Niezależnie od tego nasz powiat może również podjąć taką inicjatywę.    
 
 Zbigniew Koban – radny – w zeszłym roku dyskutowaliśmy na temat 
punktu gazowniczego w Kwidzynie i likwidacji tego punktu. W tej chwili w tym 
przedsiębiorstwie dowiedziałem się od pracowników, że zmienił się Zarząd  
i toczą się rozmowy na temat ponownego usadowienia techników gazowników 
w Kwidzynie. Obszar był dosyć duży i obejmował również obszar Susza. 
Pracownicy zwrócili się do mnie z prośbą żebym taki wniosek postawił na 
posiedzeniu Rady Powiatu o to żeby nasz powiat wystąpił do Zarządu tej spółki 
o to żeby taki punkt techniczny miał swoją siedzibę w Kwidzynie. Zwracam się 
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do zarządu Powiatu o to żeby bez zbędnej zwłoki z takim wnioskiem się 
zwrócił.  
 Odnosząc się do dyskusji, która toczyła się tutaj i do stanowiska, które 
zostało tutaj przedstawione w związku ze strajkiem czy protestem  
w Kwidzyńskim Szpitalu. Wydaje mi się, że pierwszy problem, który mamy to 
jest taki jeżeli zdrowie i działalność w obszarze ochrony zdrowia staje się 
towarem i obszarem często finansowych działań i operacji to wtedy zatracamy 
to co jest najważniejsze, ten zysk przesłania nam to co jest tak jakby głównym 
zadaniem tego szpitala i dzieją się te rzeczy o których w stanowisku 
przedstawionym przez komitet protestacyjny mogliśmy się dowiedzieć. Nie 
mieliśmy co do tego jako radni wcześniej wątpliwości, że taka sytuacja prędzej 
czy później nastąpi. Druga rzecz, mam nadzieję, że tak jak jest napisane  
w ustawach i to co jest tak jakby duchem i istotą samorządu, to my jako radni 
stanowimy reprezentację wspólnoty samorządowej. Zaapeluję do wszystkich 
radnych o to żeby we własnym sumieniu przemyśleć tę sytuację i zastanowić się 
nad tym czy te uchwały, które żeśmy podejmowali nie wymagają zmiany, czy 
nie powinniśmy cofnąć naszych decyzji jako Rada Powiatu dotyczących zmian 
własnościowych. Czy ta dzierżawa była rzeczywiście rozsądnym rozwiązaniem 
i czy nie powinniśmy zwrócić się, czy zobowiązać Zarządu Powiatu do zmian, 
do innej polityki w tym zakresie. Wydaje mi się, że to jest w tej chwili 
fundamentalne pytanie ponieważ nie chciałbym żebyśmy my jako radni 
dyskutowali, oczywiście możemy przypominać sobie kto kiedy zadał jaką 
interpelację, kto kiedy o czym mówił, kto kiedy czego się domagał. Natomiast 
dzisiaj stajemy w obliczu poważnego wyzwania i odpowiedzi na takie właśnie 
fundamentalne pytanie czy trwamy w błędzie, czy się z tego błędu wycofujemy, 
im szybciej tym pewnie  z mniejszą stratą i z mniejszym kosztem. Panie 
Przewodniczący staram się mówić krótko ale też staram się powiedzieć 
wszystko to co chcę powiedzieć i chcę powiedzieć tak, że decyzja dotycząca 
prywatyzacji czy wydzierżawienia udziałów jest nieefektywna dlatego apeluję 
do wszystkich radnych o to żeby się nad tym zastanowili, czy nie czas na 
zmianę tej polityki. Mam nadzieję, że Zarząd po tym proteście i po tej 
dzisiejszej debacie też podejmie jakąś refleksję aczkolwiek moje dotychczasowe 
doświadczenia z tym Zarządem pokazują, że refleksja to rzecz, która najtrudniej 
mu przychodzi.      

 
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  posiedzenie przewodniczących 

komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się  7 marca 2016 r. o godz. 
1530. 

 
Mirosław Górski – radny – żeby zrozumieć jaki jest problem Spółki 

„Zdrowie” trzeba dać głos pracownikom, trzeba wysłuchać ludzi. Dziś macie 
państwo naprawdę doskonałą okazję i porozmawiać z nami, porozmawiać z 
pracownikami tej Spółki. dowiedzieć się co się tam tak naprawdę dzieje bo tego 
się państwo ze sprawozdań Firmy EMC nie dowiecie. Chciałbym zaprosić 
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państwa do spotkań, do skorzystania z tej okazji, do rozmowy z nami, 
posłuchania tego co mamy do powiedzenia oczywiście już po zakończeniu sesji.  
   

 
Ad.12. 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 


