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Protokół nr 22/XXII 

 
z  sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

odbytej 24 kwietnia  2017 r.  

 

 Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15
30

 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: Tomasz Frejnagiel i Mirosław Górski.  

 

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 XXI sesji Rady Powiatu. 

5. Sprawozdanie nr 21 z działalności zarządu. 

6. Informacja Zarządu Spółki „Zdrowie” o zamierzeniach inwestycyjnych  

w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie.        

7. Ocena zasobów pomocy społecznej - informacja. 

8. Informacja z działalności za 2016 r.: 

 

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, 

b) Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie. 

 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) powierzenia Gminie Sadlinki prowadzenia zadania publicznego  

z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji 

XVII Dożynek Powiatowych, 

b) wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości przy  

ul. Staszica 25 w Kwidzynie za cenę niższą niż jej wartość 
rynkowa, 

c) dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu 

Powiatu Kwidzyńskiego instrumentem płatniczym. 
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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 XXI sesji Rady 

Powiatu.   

 

 Rada Powiatu w obecności 19 radnych uczestniczących w posiedzeniu 

jednogłośnie  przyjęła protokół z XXI sesji. 

 

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 

Ad.5. Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 21  

z działalności zarządu. 

 

 Głosów w dyskusji nie było. 
 

Rada Powiatu w obecności  19 radnych uczestniczących w posiedzeniu 

jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 21 z działalności zarządu. 

 
Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr  5  do protokołu). 

 

 Ad.6. Przystąpiono do punktu Informacja Zarządu Spółki „Zdrowie”  

o zamierzeniach inwestycyjnych w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie.        

 

 Rafał Szmuc - Prezes Zarządu EMC Instytut Medyczny SA – 
przedstawił prezentację na temat zamierzeń inwestycyjnych w Szpitalu Zdrowie 

w Kwidzynie  -  prezentacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

W trakcie obrad sesji doszedł radny Mirosław Górski. Obecnie na 

posiedzeniu sesji uczestniczy 20 radnych.  

 

 

W dyskusji głos zabrali radni: Antoni Barganowski, Zbigniew Koban, 

Andrzej Zwolak, Jerzy Śnieg, Jerzy Grabowski, Bożena Rybus, Mirosław 

Górski, Piotr Wilk.  

 

Odpowiedzi udzielili: Rafał Szmuc - Prezes Zarządu EMC Instytut Medyczny 

SA, Marian Stempniak - Prezes Zarządu „Zdrowie” Sp. z o. o.  

w Kwidzynie, Jerzy Godzik – starosta.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg ogłosił 10 minutową przerwę. 
 

Po przerwie wznowiono obrady sesji i przystąpiono do punktu Ocena zasobów 

pomocy społecznej - informacja. 

 

Ad.7. Przystąpiono do punktu Ocena zasobów pomocy społecznej - 

informacja. 

 

Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kwidzynie przedłożyła informację  na temat oceny  zasobów pomocy 

społecznej – informacja stanowi załącznik 7 do protokołu.  

 

W dyskusji głos zabrał radny: Tomasz Świerczek.  

 

Odpowiedzi udzieliła: Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. 

 

 Ad.8. Przystąpiono do punktu Informacja z działalności za 2016 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 8 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   2016 rok -  informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

W dyskusji głos zabrali radni: Antoni Barganowski i 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. 
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Ad.9.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach : 

 

a) powierzenia Gminie Sadlinki prowadzenia zadania publicznego  

z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XVII 

Dożynek Powiatowych, 

 

Jerzy Godzik – starosta - omówił projekt powyższej uchwały  

i prosi o jego podjęcie. 

 
 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 20 radnych uczestniczących  

w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 10 do protokołu). 

 

b) wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości przy  

ul. Staszica 25 w Kwidzynie za cenę niższą niż jej wartość rynkowa, 

 
Andrzej Fortuna – wicestarosta - omówił projekt powyższej uchwały  

i prosi o jego podjęcie. 

 
 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 20 radnych uczestniczących  

w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 11 do protokołu). 

 

c) dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu 

Powiatu Kwidzyńskiego instrumentem płatniczym. 

 
Ewa Bejgrowicz – skarbnik – omówiła projekt powyższej uchwały i 

prosi o jego przyjęcie. 
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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 20 radnych uczestniczących  

w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 12 do protokołu). 

 

Ad.10.  Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Tomasz Świerczek – radny – 27 marca 2017 r. Zarząd Województwa 

Pomorskiego przedstawił informację budowy i modernizacji sieci drogowej 

województwa pomorskiego do roku 2022. Z dokumentu tego wynika, że jakość 
dróg wojewódzkich, których jest 1729 km w latach 2011 – 2015 uległa 

znacznemu pogorszeniu. Dróg o stanie nawierzchni dobrym mamy tylko 17%,  

w 2011 roku było to 28%, zadowalającym 23%, ale dróg o stanie nawierzchni 

złym jest 60% tj. wzrost z 52%. W naszym powiecie do roku 2022 będzie 

remontowana tylko droga 521 Kwidzyn – Prabuty o długości 18,9 km to tylko 

5% dróg przewidzianych do rozbudowy w ramach regionalnego programu 

strategicznego mobilne pomorze, tu będzie wykonanych 418 km dróg. 

Dokument ten w punkcie efekty i weryfikacja struktury funkcjionalno – 

technicznej sieci dróg wojewódzkich ma zapis: przygotowanie merytoryczne 

podstawy do procesu przekształceń sieci i negocjacji pomiędzy poziomami 

zarządzania drogami, co to znaczy? to, że przewiduje się eliminacje z sieci dróg 

wojewódzkich ok 500 km dróg do stanu 1229 km. W naszym powiecie jedyną 
drogą wojewódzką będzie, obecnie  modernizowana droga wojewódzka 521 

Kwidzyn – Prabuty. Mieszkańcy Benowa, Barcic, Jarzebiny, Mątowskich 

Pastwisk, Gurcza, Podzamcza, Obór, Bronisławowa, Sadlinek, Gardei, Licza  

i wielu innych miejscowości nie mogą liczyć na modernizację swoich dróg 

przez Zarząd Województwa Pomorskiego do roku 2022, może zrobi to za nich 

nowy zarządca prawdopodobnie powiat kwidzyński. W punkcie zakres działania 

rejonów czytamy, że w latach 2013 – 2017 wydatki Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w zakresie bieżącego utrzymania dróg zostały zmniejszone o 8% 

do poziomu prawie 30 mln zł. Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie, któremu 

podlegają drogi wojewódzkie w powiecie kwidzyńskim ma w swoim zasobie 

288 km dróg, najwięcej ze wszystkich rejonów. W pozycji remonty czytamy, że 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie ma nakłady na remonty w kwocie 

800 000 zł, tyle samo prawie co inne rejony, tu nakłady wynoszą 2 777 zł na km 

drogi. W powiecie kwidzyńskim drogi powiatowe mają nakłady powyżej  

3 600 zł na km i nieporównywalnie mniejsze znaczenie komunikacyjne. Rejon 
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Dróg Wojewódzkich w Sztumie na remonty nawierzchni zużywa 1 410 ton 

grysu i emulsji asfaltowej tj. 44% ilości zużywanej w województwie pomorskim 

dlatego, że mamy drogi w tak złym stanie technicznym i tylko ta technologia 

może być użyta. Nikt nie liczy się z użytkownikami, którzy maja uszkodzone 

szyby przez ten grys oraz niszczone pojazdy przez ubytki w jezdni.  

W najbliższej perspektywie nie będziemy mogli swobodnie korzystać z ww. 

dróg. Wszędzie będą  ograniczona, a w ciągu dróg mamy również obiekty 

mostowe w bardzo złym stanie. W imieniu radnych PSL-u, tj. własnym Danuty 

Kosewskiej, Ewy Stec jak również Krystyny Łapacz i Andrzeja Zwolaka, 

wnosimy o podjęcie przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego uchwały negującej ten 

dokument. Nie ma naszej zgody na pomijanie w inwestycjach drogowych 

szczególnie obszarów wiejskich, gdzie w dokumentach Zarządu Województwa 

Pomorskiego mówi się o wyrównywaniu szans  dla tych obszarów.  

 

 Bożena Rybus – radna – czy jest już wiadomo jaką kwotę będziemy 

musieli wyłożyć żeby dołożyć do inwestycji w szpitalu.  

 

 Ewa Stec – radna – na terenie Gminy Kwidzyn jest spalarnia kawy Sati, 

która chce i ma decyzję na budowę fundamentu pod zbiornik azotu  

11 tonowego. Nikt nie konsultował tego z mieszkańcami. Proszę o wyjaśnienie 

tej sprawy.  

 

 Na terenie Marezy, ktoś wydaje decyzję na postawienie hurtowni 

całodobowej napojów alkoholowych i innych rzeczy. Też jesteśmy temu 

przeciwni, dlaczego ziemie tak dobre są niszczone przez pewną grupę ludzi. 

 

 Piotr Wilk – radny – jakie są efekty negocjacji Spółki Park 

Technologiczny z bankiem dotyczące możliwości wcześniejszej spłaty 

zaciągniętego kredytu. 

 

 Mieszkańcy Kwidzyna skarżą się na częste przekraczanie prędkości 

przede wszystkim  na terenach zamieszkałych, przez prowadzących pojazdy np. 

przy ul. Wschodniej, Polnej, Sokola, Pistowska, Toruńska, Braterstwa Narodów, 

Grunwaldzka. Opinia mieszkańców jest taka, że nie widzą działań Policji, które 

można by było nazwać efektywnym działaniem. Mieszkańcy tych ulic przede 

wszystkim dzieci  narażone są na potrącenia. Na spotkaniu mieszkańców 

parunastu budynków między innymi przy ul. Sokolej był obecny Policjant, 

któremu mieszkańcy taką prośbę składali i o taką interwencję prosili.  

 

 Prośba mieszkańców osiedli przy rzece Liwie, od paru tygodni można 

spotkać się z powonieniem gnojowizny,  obornika. Jest to bardzo dokuczliwe  

i uciążliwe, proszę o sprawdzenie tego.  

 

Ad.11.  Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
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 Jerzy Godzik – starosta –  interpelacja Pana Radnego Tomasza 

Świerczka zostanie przekazana w celu rozważenia przez Komisję ds. Wsi  

i Infrastruktury Wiejskiej i Radę Powiatu Kwidzyńskiego.  

 

 Zapytanie Radnej Bożeny Rybus, jeżeli państwo zakładają podwyższenie  

10 300 000 zł to 12,5 % z tego, tj. ok. 1 250 000 zł, będzie to prawdopodobnie 

rozłożone na dwa lata. Z tego co zauważyłem 4 000 000 zł chcą wydać w tym 

roku ale my musimy to zweryfikować, czy to jest na pewno tylko inwestycja 

budowlana bo w umowie sprzęt mamy wykluczony. Jeśli będzie to 

przeznaczone tylko na inwestycje, zrobimy to poprzez podwyższenie kapitału 

proporcjonalnie do wielkości udziałów, my mamy ok 12,5%, tj. 1 250 000 zł, 

prawdopodobnie będzie to rozłożone na dwa lata.  

 

 Sprawa palarni kawy i budowy fundamentu pod zbiornik azotu. Azot jest 

gazem obojętnym, w powietrzu mamy 78% azotu, jeśli azot dostanie się do 

atmosfery to nic się nie dzieje, azot jest gazem neutralnym w powietrzu. 

 

 Hurtownia napojów alkoholowych, nie będę się wypowiadał w tej 

sprawie, są zwolennicy i przeciwnicy, a gdzieś to musi być składowane, ale jeśli 
radna ma to na piśmie to sprawdzimy. 

 

 W sprawie efektów negocjacji, negocjacje cały czas trwają. Jest szereg 

warunków, które strony sobie narzucają, myślę, że o efekcie końcowym się 
dowiemy.  

 

 Informacje do Policji oczywiście przekażemy. 

 

 W sprawie zapachu gnojowicy, to odkąd pamiętam zawsze było ją czuć. 
Na wiosnę ta gnojowica jest wywożona na pola i wtedy ten zapach czuć. Tego 

nie da się wyeliminować, nie ma na zapach żadnych norm. 

 

 Jerzy Śnieg  – przewodniczący Rady – interpelację Pana Radnego 

Tomasza Świerczka przekażę do Komisji ds. Wsi i Infrastruktury Wiejskiej.  

  

 Ad. 12. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 

 

 Piotr Wilk – radny – za parę dni upływa termin rozliczania się  
z Urzędem Skarbowym. Chciałbym ogromnie podziękować tym osobom, które 

przekazały 1% podatku na Hospicjum w Kwidzynie. 

 

Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – przypomniał, że do końca 

kwietnia należy złożyć oświadczenia majątkowe, 

− posiedzenie przewodniczących komisji i klubów z członkami zarządu 

odbędzie się 5 czerwca 2017 r. godz. 15
30

. 
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Ad.13. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 

Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 18
30

  zamknął obrady wypowiadając słowa: 

„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady 

                                                                                                

 

                                                                                        Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 

Justyna Tarka 


