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Protokół nr 20/XX 

 
z  sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

odbytej 27 lutego  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: Jadwiga Lizińska i Zbigniew Koban. 

 

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 XIX sesji Rady Powiatu. 

5. Sprawozdanie nr 19 z działalności zarządu. 

6. Informacja z działalności za 2016 r.: 

a) Prokuratora Rejonowego w Kwidzynie, 

b) Komendanta Powiatowego Policji w Kwidzynie,  

c) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Kwidzynie.  

 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) o zmianie uchwały Nr XVIII/96/2016 Rady Powiatu 

Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy  finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

b) o zmianie uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Powiatu 

Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2016r.  w  sprawie budżetu  

powiatu    kwidzyńskiego na  rok  2017, 

c) projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 

ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych w powiecie kwidzyńskim, 
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d) przyznania Gminie Gardeja pomocy finansowej z budżetu 

powiatu na rok 2017,  w formie dotacji celowej, na realizację 
inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącej 

oczyszczalni ścieków w Gardei. 

 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10. Wnioski i oświadczenia. 

11. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Porządek obrad stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 

 

 

 Ad.4. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady 

Powiatu.   

 

 Rada Powiatu w obecności 19 radnych uczestniczących w posiedzeniu 

jednogłośnie  przyjęła protokół z XIX sesji. 

 

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 

 
 

Ad.5. Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 19  

z działalności zarządu. 

 

 Krystyna Łapacz – radna – 2 lutego 2017 r., Zarząd wyraził zgodę na 

sprzedaż nieruchomości przy ul. Donimirskich w Ryjewie według wniosku 

Państwa Zielińskich. Jaka była wycena tej nieruchomości i za jaką cenę ją 
sprzedano?   

 

Odpowiedzi udzielił: 

 

Andrzej Fortuna  - wicestarosta – tych sprzedaży nieruchomości  

w Ryjewie przy ul. Donimirskich są jakby trzy tematy. Pierwszy dotyczy 

nieruchomości zabudowanej byłym budynkiem administracyjnym i to odbyło się 
w drodze przetargu. Wcześniej drugi przetarg, wyrażenie zgody jakby na ich 

ofertę dot. sprzedaży udziału działki w drodze, która została tam wyznaczona do 

sześciu działek poza tą działką zabudowaną. Państwo Zielińscy nabyli 
6
/7 

wcześniej w drodze przetargu, 
1
/7 tego udziału w tej drodze stanowi do dziś 

własność Powiatu Kwidzyńskiego. Państwo Zielińscy byli zainteresowani 

wykupem całości, Zarząd wyraził na to zgodę w zamian za ustalenie 

służebności, która umożliwiłaby dostęp do nieruchomości, która jest dalej naszą 
własnością, chodzi o Dom Dziecka, który jest tam posadowiony. To jest 

niewielka działka ta 
1
/7, została wyceniona przez rzeczoznawcę  na kwotę 

między  5 000 zł, a 6 000 zł. Nie pamiętam dokładnie ile,  za tę cenę w trybie 
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bezprzetargowym jako dokup taka zgoda została wyrażona. Akt notarialny 

jeszcze nie jest zawarty, zostanie zawarty w najbliższych dniach. Kolejny 

wniosek Państwa Zielińskich dotyczy wykupu działki sąsiadującej z tymi  

o których tutaj mówię, które nigdy nie były wystawione do sprzedaży, które są 
zbędne do działań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie. Te działki 

zostaną wystawione do przetargu ponieważ one stanowią jakby oddzielną 
nieruchomość, są wycenione i tą wycenę mają  aktualną przez biegłego, 

zobaczymy jaki będzie wynik przetargu.    

 

Rada Powiatu w obecności  19 radnych uczestniczących w posiedzeniu 

jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 19 z działalności zarządu. 

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

 

 Ad.6. Przystąpiono do punktu Informacja z działalności za 2016 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. 

 

Nie było pytań, więc Przewodniczący Rady Powiatu podziękował za pisemną 
informację – informacja stanowi załącznik nr  6 do protokołu. 

 

b) Komendanta Powiatowego Policji w Kwidzynie, 
 

Zbigniew Kołodziejski – Zastępca Komendanta 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 2016 – informacja stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu 

 

 

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 2016 – informacja stanowi załącznik 

nr 8 do protokołu 

 

W dyskusji głos zabrał radny Piotr Wilk. 
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Odpowiedzi udzielił Sławomir Bogiel – Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Kwidzynie.   

 

Ad.7.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach : 

 

a) o zmianie uchwały Nr XVIII/96/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

z dnia 12 grudnia 2016r. 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 – 14 osób, wstrzymało się – 5 osób, głosów 

przeciwnych nie było. 

 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 9 do protokołu)  

 

 

b) o zmianie uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

z dnia 12 grudnia 2016r.  w  sprawie budżetu  powiatu    

kwidzyńskiego na  rok  2017, 

 

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 zabrał:  radny Andrzej Zwolak.  

 

Odpowiedzi udzieliła: członek zarządu Danuta Woronowicz. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ewa Stec odczytała treść uchwały. 

 

 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 

głosowania. 
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Za przyjęciem głosowało – 14 osób, wstrzymało się – 5 osób, głosów 

przeciwnych nie było. 

 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 10 do protokołu) 

 

Mirosław Górski – radny -  w imieniu Klubu Radnych Prawa  

i Sprawiedliwości proszę o 10 minutową przerwę ponieważ chcielibyśmy ustalić 
jeszcze pewne wspólne stanowisko razem z członkami Klubu przed tym 

punktem.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg ogłosił 10 minutową przerwę. 
 

Po przerwie wznowiono obrady sesji i przystąpiono do dalszego ciągu  

Podjęcie uchwał w sprawach.  

 

W trakcie posiedzenia komisji doszedł radny Zbigniew Koban. Obecnie na 

posiedzeniu sesji uczestniczy 20 radnych.  

 

c) projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 

do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo 

oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych  

i specjalnych w powiecie kwidzyńskim, 
 

Danuta Woronowicz – członek zarządu – omówiła projekt powyższej 

uchwały i prosi o jego przyjęcie. 

 

Elżbieta Polakiewicz – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Barcicach i Marcin Ostrowski – Dyrektor Zespołu 

Szkół Specjalnych w Kwidzynie – przedstawili analizę możliwości, sytuacji, 

perspektyw, doświadczeń dla uczniów szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

w powiecie kwidzyńskim w związku ze zmianą w Prawie oświatowym.   

 

Głos zabrała Krystyna Łapacz, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, 

Kultury Fizycznej i Turystyki informując, iż projekt uchwały uzyskał 

pozytywną opinię komisji. 

 

W dyskusji głos zabrali: starosta Jerzy Godzik, radny Andrzej Rupieta, członek 

zarządu Danuta Woronowicz, radny Mirosław Górski. 

 

 Zbigniew Koban – radny – składam wniosek w imieniu Klubu Prawa  

i Sprawiedliwości o zmianę załącznika nr 1 do uchwały w sprawie  planu sieci 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, prowadzonych 

przez powiat kwidzyński, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych  

i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu kwidzyńskiego 

prowadzonych przez inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 



 6

31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych gimnazjów 

specjalnych prowadzonych w szkołach innego typu polegającą na zastąpieniu   

w kolumnie uwag słów: Likwidacja kolejnych klas poprzez wygaszanie, 

stwierdzenie zakończenia działalności z dniem 31 sierpnia 2019 r. (zgodnie  

z art. 127 ust. 1 i 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe) 

słowami: Przekształcenie w 8 klasową szkołę podstawową specjalną z dniem  

1 września 2017 r. Radny Zbigniew Koban przedstawił również uzasadnienie do 

złożonego wniosku.  

 

W dyskusji głos zabrali: członek zarządu Danuta Woronowicz, radni Antoni 

Barganowski, Andrzej Rupieta, Bożena Rybus, starosta Jerzy Godzik, członek 

zarządu Danuta Woronowicz, radni Zbigniew Koban i Andrzej Zwolak.  

 

 Andrzej Zwolak – wiceprzewodniczący Rady – zaproponował  

5 minutową przerwę aby można było przedyskutować wniosek złożony przez 

Radnego Zbigniewa Kobana w imieniu Klubu Radnych Prawa  

i Sprawiedliwości.  

 

W dyskusji głos zabrali: starosta Jerzy Godzik i członek zarządu Danuta 

Woronowicz.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg ogłosił 5 minutową przerwę. 
 

Po przerwie wznowiono obrady sesji i przystąpiono do dalszego ciągu  

dyskusji. 

 

Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  przystąpił do głosowania nad 

wnioskiem złożonym przez Radnego Zbigniewa Kobana w imieniu Klubu PiS 

aby w załączniku nr 1 w kolumnie uwag zastąpić słowa: Likwidacja kolejnych 

klas poprzez wygaszanie, stwierdzenie zakończenia działalności z dniem 31 

sierpnia 2019 r. (zgodnie z art. 127 ust. 1 i 2 ustawy Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe) słowami: Przekształcenie w 8 klasową szkołę 
podstawową specjalną z dniem 1 września 2017 r.  

 

Za przyjęciem głosowało – 6 osób,  wstrzymało się –  5 osób, przeciw 

głosowało – 9 osób 

 

Zgłoszony wniosek został odrzucony. 

 

Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  

i przystąpiono do głosowania.  

 
Za przyjęciem głosowało – 8 osób,  wstrzymało się –  7 osób, przeciw 

głosowało – 5 osób 
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Uchwała została podjęta (załącznik nr 11 do protokołu)  
 

 

d) przyznania Gminie Gardeja pomocy finansowej z budżetu powiatu na 

rok 2017,  w formie dotacji celowej, na realizację inwestycji 

polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni 

ścieków w Gardei. 

 

 

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 zabrał:  radny Andrzej Rupieta. 

 

Odpowiedzi udzielił: wicestarosta Andrzej Fortuna.  

 

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)  

 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  udzielił głosu Senatorowi 

Leszkowi Czarnobajowi.  
 

W dyskusji głos zabrali: senator Leszek Czarnobaj, radni Mirosław Górski, 

Zbigniew Koban.  

 

Ad. 8. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Tomasz Świerczek – radny – w ubiegłym tygodniu odbyło się Walne 

Zgromadzenie Wspólników Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – 

Technologicznego, jakie podjęto uchwały odnośnie działalności Parku oraz czy 

wszyscy udziałowcy wpłacili po 1 mln zł, a także jaka kwota i kiedy 

przeznaczona była na spłatę kredytu, czy z kwoty wpłaconej przez wszystkich 

udziałowców 3 mln zł oprócz spłaty kredytów będzie jakaś kwota przeznaczona 

na inny cel? 
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 Kto wybierał pierwotny projekt budowy Parku oraz kto dokonywał w nich 

istotnych zmian i jakie to były zmiany oraz czy planuje się jakieś działania 

inwestycyjne aby wykorzystać w pełni  Centrum Energii Odnawialnej 

(przypomnę, że temperatura latem osiąga 60
o
C ). 

 

 Czy w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo – Technologicznym obecnie są 
prowadzone jakieś kontrole zewnętrzne jeżeli tak to jakie są ich wyniki? 

 

 W imieniu mieszkańców Brokowa i swoim wnoszę o przeprowadzenie 

remontu drogi powiatowej Tychnowy – Brokowo. Stan techniczny tej drogi 

należy do najgorszych w naszym powiecie.  

 

 W miesiącu listopadzie 2016 roku na Komisji Planu Gospodarczego, 

Budżetu i Finansów złożyłem wniosek, który to poparł radny Andrzej Zwolak  

o promocje powiatu i Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego 

podczas meczy piłkarzy ręcznych transmitowanych przez kanały telewizyjne, 

jak jest ta sprawa załatwiona na dzień dzisiejszy? 

 

  Andrzej Rupieta – radny – w imieniu Rady Gminy Sadlinki, w dniu  

16 lutego 2017 roku było posiedzenie sesji, radni prosili o odpowiedź dlaczego 

Pan Starosta nie przyjmuje ich zaproszeń. Trzykrotnie zapraszali Pana Starostę 
na sesję, ostatnio nawet nie było żadnej odpowiedzi zwrotnej. Jeśli Pan Starosta 

nie ma czasu to może wyznaczyć jakąś osobę, która mogłaby uczestniczyć na  

sesji.  

 

 Antoni Barganowski – radny – 12 grudnia 2016 roku kiedy uchwalony 

był budżet na rok bieżący, podjęto decyzję o przeznaczeniu 3 mln zł na 

podniesienie udziałów w KPPT i była taka sugestia, zapewnienia, że te 

pieniądze pójdą na spłatę zadłużenia tego parku z tym, że takie uchwały mieli 

podjąć pozostali udziałowcy tzn. Miasto Kwidzyn jak też Gmina Kwidzyn. 

Miasto podjęło taką uchwałę natomiast Gmina przeznaczyła zaledwie 1 mln zł 

tłumacząc się, że mają bardzo duże zadłużenie i budżet jest o wiele niższy niż 
budżet Miasta czy też budżet Powiatu. Z tego co dowiedzieliśmy się na ostatniej 

Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów w miniony czwartek zostało 

spłaconych nieco ponad 500 000 zł z tego 1 mln zł, który pierwotnie 

przeznaczono na spłatę. Te 2 mln zł czekają na to, aż pozostali udziałowcy się 
zdecydują, takie były wyjaśnienia Zarządu przy czym pierwotne były założenia 

takie jak tłumaczył Pan Starosta Fortuna, że miano spłacić 8 mln zł, a pozostałe 

400 000 zł miało iść na bieżące funkcjonowanie parku. Sprawa wygląda w tej 

chwili tak, że odsetki od kredytu wynoszą  ok. 380 000 zł, wychodzi to ponad 

1000 zł dziennie. My jako podatnicy, udziałowcy płacimy na te odsetki i czy 

Zarząd nie powinien podjąć zdecydowanych kroków żeby dogadać się  
z pozostałymi udziałowcami i rzeczywiście te pieniądze wpłacić. Taką 
wątpliwość wyraziła podczas ostatniego posiedzenia Pani Krystyna Łapacz  

i również na poprzednim posiedzeniu Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu  
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i Finansów Pan radny Piotr Wilk, przewodniczący tej komisji zasugerował żeby 

Zarząd Powiatu spotkał się z Radnymi Gminy Kwidzyn i próbował przekonać 
ich do wspólnego działania w tym celu żeby to obciążenie jakim jest 

konieczność spłaty rat w wysokości ok. 8 mln zł nadal nie była takim 

obciążeniem bo rzeczywiście sytuacja w tym Parku wesoła z tego co wiemy nie 

jest. Jest kwestia taka żeby pozostali udziałowcy też ten 1 mln zł wpłacili.  

Rozmawiałem z Przewodniczącym Rady Gminy Kwidzyn, panem Ordonem, 

który mówił, że wpłacą ten 1 mln zł po pierwszym kwartale. Jest taka kwestia 

żeby Zarząd podjął stanowisko wspólnie z Miastem żeby Ci trzej udziałowcy 

działali tak samo, żeby te zadłużenie, te odsetki można było zlikwidować.  
 

 Zbigniew Koban – radny – składałem zapytanie na poprzedniej sesji 

dotyczące drogi krajowej 55 i tego przystanku na wysokości Firmy BM. Wiem, 

że w międzyczasie doszło tam do wypadku. Nie dostałem jeszcze odpowiedzi, 

czy coś w tej sprawie zostało zrobione? 

 

 Czy w jednostkach podległych powiatowi i w samym Starostwie 

Powiatowym trzynastki zostały już wypłacone i czy wszyscy pracownicy będą 
dostawać jednocześnie, czy jest jakiś podział, że jakieś grupy dostały wcześniej? 

 

 Ad. 9. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

 

 Jerzy Godzik – starosta – ponieważ te pytania są dosyć szczegółowe, 

odpowiemy państwu na piśmie.  

 

Pamiętam droga krajowa 55, podpisywałem dzisiaj odpowiedź dla Pana 

Radnego, że jeszcze czekamy na odpowiedź.  
 

 Czy trzynastki zostały wszędzie wypłacone, to też musimy sprawdzić.  
 

  

  Ad. 10. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 

 

 Bożena Rybus – radna – oświadczam, że jeżeli 2 lata były 

przygotowywane ustawy to strasznie nieudolnie zostały przygotowane.  

 

 Chciałabym przeprosić Radnego Tomasza Świerczka za to, że 

rzeczywiście na Komisji Wsi i Infrastruktury Wiejskiej nie były omawiane jego 

wnioski w sprawie poprawek do budżetu.  

 

 Chciałabym odczytać odpowiedź Komisji Statutowej dotyczącej wniosku 

radnego Tomasza Świerczka w sprawie odczytywania przez Starostę 
Kwidzyńskiego odpowiedzi na interpelacje radnych, którym udzielił on 

odpowiedzi w formie pisemnej. Zgodnie ze Statutem Powiatu Kwidzyńskiego  

§ 20 ust. 5 „Odpowiedzi na interpelacje udzielane są ustnie na sesji lub pisemnie 
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w ciągu 30 dni od daty złożenia”. Statut nie nakazuje Staroście, bądź 
wyznaczonym przez niego pracownikom, odczytywania odpowiedzi na 

interpelacje radnych, którym udzielił od odpowiedzi pisemnie. Zdaniem Komisji 

Statutowej nie ma takiej potrzeby, aby Starosta odczytywał odpowiedzi na 

interpelacje, na które udzielił już odpowiedzi pisemnej. Podczas obrad każdej 

sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego, w porządku posiedzenia jest punkt 

„Wnioski i oświadczenia”, w którym każdy radny może zabrać głos o odczytać 
udzielaną mu odpowiedź, jeżeli oczywiście uzna to za stosowne. Jeżeli Starosta 

uzna za celowe odczytanie odpowiedzi udzielonej przez niego na interpelację, 
może to uczynić, analogicznie jak każdy radny. Komisja stoi na stanowisku, że 

nie można narzucać organom powiatu (w tym przypadku Staroście) zadań, co do 

których nie ma jednoznacznych zapisów w prawie.  

 

 Kolega radny Tomasz Świerczek zadzwonił do mnie odnośnie 

obowiązkowego szkolenia radnych. Ta sprawa również została omówiona na 

Komisji Statutowej. Sytuacja jest taka, że rzeczywiście jest to w statucie ujęte 

jako obowiązkowe, uczestniczyło w tym szkoleniu 13 radnych ale nie ma żadnej 

mocy prawnej, że można cokolwiek radnemu zrobić, że nie uczestniczył w tym 

szkoleniu, szkolenie było zorganizowane.    

 

 Następną sprawą, którą poruszył radny Tomasz Świerczek jest sprawa, że 

tego typu punkty jak szkolenia radnych, które nie mają żadnego znaczenia 

powinny być wykreślone ze statutu. W związku z tym mam taką propozycję, 
wyślę poprzez Panią Justynę do każdego z radnych zapytanie czy uważają, że w 

naszym statucie są punkty, które można by było poprawić. Jeżeli ktoś będzie 

miał jakieś uwagi do statutu to proszę o takie sugestie, a Komisja Statutowa się 
tym zajmie.  

 

 Jerzy Godzik – starosta – pierwszy raz na Komisji Planu 

Gospodarczego, Budżetu i Finansów użyliśmy zapisu tego co wypowiadamy  

i w związku z tym na tej komisji budżetowej Pan Tomasz Świerczek zwrócił się 
do Pana Włodzimierza Dawidowskiego, że jeżeli tak dalej Pan Włodzimierz 

Dawidowski będzie odpowiadał to Pan radny Tomasz Świerczek upubliczni 

kolejne nieprawidłowości, które popełnił Zarząd. Wnioskuje do Komisji Etyki  

żeby zbadała sprawę tej wypowiedzi, jakież to nieprawidłowości Zarząd ukrywa 

i o jakich to nieprawidłowościach, które już Pan Świerczek odkrył Pan mówił. 

Słuchałem trzy razy tej wypowiedzi, jest materiał, dziękuję za to, że była 

możliwość skorzystania z zapisu, przydało się i w imieniu Zarządu taki jest mój 

wniosek.  

 

 Piotr Wilk – radny – chciałbym odczytać odpowiedź na interpelację 
dotyczącą kwoty i spłat rat kredytu przez Zarząd Spółki Park Technologiczny 

oraz ile tych rat spłacono.  Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny 

Sp. z o.o. spłacił dwie raty kapitałowe kredytu konsorcjalno – inwestycyjnego, 

tj: 
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- I rata w wysokości 450 259,00 PLN – w dniu 29.01.2016 

- II rata w wysokości 571 454,00 PLN – w dniu 02.01.2017 

Odsetki spłacane są na bieżąco.   

 

 Druga interpelacja dotyczyła stanu nawierzchni drogi Kwidzyn – Prabuty, 

możliwości jej bieżącej naprawy. Otrzymałem  za pośrednictwem Pana Starosty 

odpowiedź od zastępcy Dyrektora ds. utrzymania dróg i mostów Pana Tomasza 

Milera z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku oto jej treść: Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Gdańsku informuje, iż Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie 

cyklicznie kontroluje stan przedmiotowej drogi oraz dokonuje napraw ubytków i 

wybojów w zakresie pozwalającym na korzystanie z drogi. Jednocześnie 

informuję, iż ww. odcinek drogi zostanie rozbudowany do parametrów klasy G 

w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku 

Kwidzyn – Prabuty”. Planowany jest następujący harmonogram prac: 

• dla odcinka drogi około 5 km od km 10+875 do km 15+380 – planowany 

termin rozpoczęcia robót marzec/kwiecień 2017 r., 

• pozostałe odcinki drogi – planowany termin rozpoczęcia robót 

czerwiec/lipiec 2017 r.  

 

Zakończenie inwestycji jest przewidziane na dzień 31.01.2018 r. 

 

Tomasz Świerczek – radny – w związku ze znacznym obniżeniem 

subwencji oświatowej, a  co za tym idzie dokonanie istotnych zmian w budżecie 

Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2017, chciałbym złożyć wniosek o zmianę 
uchwały dotyczącej planu pracy komisji stałych Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

polegającą na tym, że w miesiącu maju lub listopadzie , to te miesiące w których 

nie odbywają się sesje, gdzie nie musimy przygotowywać żadnych materiałów 

na sesję, nie odbędą się posiedzenia komisji. Skutkować to będzie tym, że radni 

w jednym miesiącu nie otrzymają diet, kwota oszczędności to ok. 31 500zł. 

Tych pieniędzy nie zabierzemy nikomu, tu jako radni możemy tę kwotę 
zaoszczędzić wykazując się odpowiedzialnością w kwestii racjonalnych 

wydatków a tym samym staniemy na wysokości zadania jakie na nas 

powierzono. My jako rada zobowiązani jesteśmy do oszczędności. Kwotę 
31 500 zł proponuje o przeznaczenie w kwocie 15 000 zł na pomoc materialną 
dla uczniów w charakterze motywacyjnym tj. na stypendia, to ta kwota o którą 
dzisiaj obniżyliśmy te wydatki. Kolejne 16 500 zł proponuję o przeznaczenie na 

pomoc dla sportowców osiągających wybitne wyniki sportowe tj. na stypendia 

dla nich. Proszę radnych o poparcie mojego wniosku.   

 

Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – posiedzenie przewodniczących 

komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się 13 marca 2017 r.  

 godz. 15
30

. 
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Ad.11. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 

Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 20
00

  zamknął obrady wypowiadając słowa: 

„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady 

                                                                                                

 

                                                                                        Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 

Justyna Tarka 


