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Protokół nr 19/XIX 

 
z  sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

odbytej 30 stycznia 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: Ewa Schneider 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 XVIII sesji Rady Powiatu. 

5. Sprawozdanie nr 18 z działalności zarządu. 

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku Powiatu 

Kwidzyńskiego za rok 2016.  

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyjęcia sprawozdań z działalności komisji rady powiatu za rok 

2016, 

b) zmiany uchwały Nr II/10/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia   

12 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji stałych, określenia 

przedmiotu ich działania oraz składu osobowego zmienionej 

uchwałą Nr XV/79/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia   

29 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji stałych, określenia 

przedmiotu ich działania oraz składu osobowego, 

c) o zmianie uchwały Nr XVII/85/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

z dnia 24 października 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego  

w 2017 roku. 

 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
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10. Wnioski i oświadczenia. 

11. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Porządek obrad stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 

 

 

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

Powiatu.   

 

 Rada Powiatu w obecności 19 radnych uczestniczących w posiedzeniu 

jednogłośnie  przyjęła protokół z XVIII sesji. 

 

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 

 
 

Ad.5. Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 18  

z działalności zarządu. 

 

 Tomasz Świerczek – radny – ważniejsze spotkania z udziałem członków 

zarządu: 29 grudzień 2016r – Starosta Jerzy Godzik uczestniczył  

w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Kwidzyńskiego Parku 

Przemysłowo - Technologicznego w Górkach. Jakich spraw dotyczyło to 

zgromadzenie wspólników oraz czy Starosta złożył wniosek o podwyższeniu 

kapitału zakładowego  spółki o 3 mln zł przez każdego z udziałowców.  

 

 Zbigniew Koban – radny – posiedzenie zarządu z 8 grudnia 2016 r., 

Zarząd rozpatrywał sprawę wniosku Koła Łowieckiego Bizon. W odrzuceniu 

uwag radnego Tomasza Świerczka jest całe uzasadnienie natomiast nie ma ani 

jednego słowa informacji jakie były uwagi kolegi radnego. Dlatego proszę  
o informację czego dotyczyły te uwagi, które absorbowały posiedzenie zarządu.  

 

Odpowiedzi udzielił: 

 

Jerzy Godzik - starosta – odpowiedzi udzielimy na piśmie dlatego, że 

nie chcemy pominąć ewentualnych zagadnień, które mamy w tych 

sprawozdaniach, czy to w sprawozdaniu z posiedzenia zgromadzenia 

wspólników, czy też z posiedzenia zarządu, w związku z tym odpowiedzi 

udzielimy na piśmie.  

 

Za przyjęciem głosowało – 18 osób, wstrzymała się – 1 osoba, głosów 

przeciwnych nie było. 

 
Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr  5  do protokołu). 
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 Ad.6.  Przystąpiono do punktu Sprawozdanie z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa  i Porządku Powiatu Kwidzyńskiego za rok 2016.  

 

Starosta Jerzy Godzik przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku – załącznik nr 6 do protokołu.  

 

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

 

a) przyjęcia sprawozdań z działalności komisji rady powiatu za rok 

2016, 

 

Jerzy Godzik - starosta – omówił projekt powyższej uchwały  i prosi o 

jego przyjęcie. 

 

Głos zabrała Bożena Rybus, przewodnicząca Komisji Statutowej informując, iż 
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 

 

W dyskusji głos zabrali radni: Andrzej Zwolak i Jerzy Śnieg.  

 

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 7 do protokołu). 

 

b) zmiany uchwały Nr II/10/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

z dnia  12 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji stałych, 

określenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 

zmienionej uchwałą Nr XV/79/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

z dnia  29 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji stałych, 

określenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego, 

 

Jerzy Godzik - starosta – omówił projekt powyższej uchwały  i prosi  

o jego przyjęcie. 

 

Głos zabrała Bożena Rybus, przewodnicząca Komisji Statutowej informując, iż 
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 

 

W dyskusji głos zabrali radni: Tomasz Świerczek i Bożena Rybus.  

 

Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  

i przystąpiono do głosowania.  
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Za przyjęciem głosowało – 16 osób, wstrzymały się – 3 osoby, głosów 

przeciwnych nie było. 

 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 8 do protokołu). 

 

c) o zmianie uchwały Nr XVII/85/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

z dnia 24 października 2016 r. w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

kwidzyńskiego w 2017 roku. 
 

 

Jerzy Godzik - starosta – omówił projekt powyższej uchwały  i prosi  

o jego przyjęcie. 

 
Głos zabrał Jerzy Grabowski, przewodniczący Komisji ds. Zdrowia 

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 19 radnych uczestniczących  

w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 9 do protokołu). 

 

 

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

 

 Zbigniew Koban – radny – chciałbym złożyć wniosek, prośbę żeby  

w pasie drogowym drogi 55 koło Firmy Plati, gdzie znajduje się przystanek 

autobusowy i przejście dla pieszych postawić światła na żądanie lub jakieś inne 

rozwiązanie, które by zabezpieczyło to miejsce. Mam informacje od 

pracowników tej firmy, że jest to bardzo ryzykowne miejsce. Tam dochodziło 

już do wypadków ale może dojść do jeszcze innych groźniejszych zdarzeń.  
 

 Tomasz Świerczek – radny – proszę o podjęcie działań związanych ze 

skróceniem  czasu do dostępności świadczeń rehabilitacyjnych w ramach 

świadczeń kontraktowanych z NFZ. Dzisiaj na zabiegi rehabilitacyjne oczekuje 

się ok. miesiąca. Do lekarza rehabilitacji, dwa miesiące ale najgorzej wygląda 

sytuacja rehabilitacji środowiskowej, tutaj czas oczekiwania na zabiegi to ok.  

6 miesięcy. Rehabilitacji środowiskowej potrzebują między innymi osoby po 

udarach oraz z deficytami neurologicznymi, stwardnienie rozsiane i inne. Osoby 

te nie mogą przemieszczać się z miejsca pobytu i są zdane tylko na wizyty 

domowe, a rehabilitacja po pół roku od choroby to stanowczo za długo i może 
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decydować o powodzeniu zabiegów. Proszę skierowanie tej sprawy do NFZ – u 

o możliwość skrócenia tego.  

 

 W imieniu mieszkańców wsi Tychnowy zgłoszonym na zebraniu 

wiejskim w styczniu tego roku, proszę o wykonanie chodnika przy drodze 

powiatowej Tychnowy – Brokowo. Odcinek do realizacji od kościoła do torów 

kolejowych znacząco poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.  

 

 Trzecia interpelacja dotyczy Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – 

Technologicznego w Górkach. Jak zamierza, Pan Panie Starosto zrealizować 
uchwałę budżetową z grudnia 2016 roku zobowiązującą zarząd do objęcia 

udziałów przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie w Kwidzyńskim Parku 

Przemysłowo – Technologicznym w wysokości 3 mln zł. Ja na komisjach 

mówiłem, że 3 mln zł w przypadku Gminy Kwidzyn wiązałoby się ze 

złamaniem ustawy o finansach publicznych i negatywną oceną budżetu gminy 

przez RIO. Czy ostatnie zmiany personalne w KPPT gwarantują powodzenie 

biznesowe, jakie uprawnienia będzie miał nowy członek  zarządu, co jest  

z prokurentem, jak ta sytuacja wygląda na chwilę obecną. Proszę Pana Starostę 
o ocenę dotychczasowej pracy Pana Prezesa Jarosława Rosiaka.  

 

 Na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach programów 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, 

wniosek Powiatu Kwidzyńskiego „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i rozwój spójnej sieci na obszarze Powiśla poprzez modernizację drogi 

powiatowej nr 3204G Pastwa  - Korzeniewo”. Wniosek ten zajął bardzo słabe  

21 miejsce na 25 złożonych wniosków. Liczba punktów przyznanych przez 

członków komisji to 25 a liczba punktów uzyskanych w pierwszym to 10.  

Z czego wynikają tak słabe oceny. Lista rankingowa była zatwierdzona 25 

listopada 2016 r. to dlaczego Starosta nie poinformował Rady o szansach 

równych 0% na realizację tego zadania przed sesją budżetową w grudniu 2016 r. 

My mieszkańcy nadwiślańskich wsi wiązaliśmy duże nadzieje na realizację tego 

projektu, który miała współfinansować Gmina Kwidzyn. 

 

 Piotr Wilk – radny – chciałbym zadań trzy pytania, pierwsze dotyczy 

Parku Przemysłowo – Technologicznego w Górkach, czy Panom Starostom jest 

coś wiadomo na temat kwoty spłaty kredytu przez zarząd spółki i jaka to jest 

kwota? 

 

 Druga prośba zarówno mieszkańców Prabut jak i Kwidzyna  

o spowodowanie naprawy rażących ubytków, dziur na drodze Prabuty – 

Kwidzyn. Jest to karygodne, ja nie mówię o nakładach idących w setki tysięcy 

złotych ale bieżące załatanie dziur. Proszę o odpowiedź czy istnieje taka 

możliwość spowodowania takiej sytuacji u właściciela drogi.  
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 Chciałbym odczytać odpowiedź  na interpelację, którą otrzymałem od 

Pana Starosty dotyczącą mieszkańców, którzy zgłosili się do mnie o nie 

stawaniu autobusów w miejscach na przystankach autobusowych w momencie 

kiedy Ci starsi ludzie nie wstają ponieważ są starzy, chorzy i nie mogą wstawać. 
Taką odpowiedź otrzymałem, jestem winny tym, którzy prosili mnie o to  

w miesiącu listopadzie. W odpowiedzi na pismo dotyczące interpelacji 

Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Kwidzynie informuje, iż 
zazwyczaj autobusy obsługujące linie komunikacji miejskiej są wyposażone  

w urządzenia (kilka sztuk w autobusie) informujące obsługę o chęci wyjścia  

z autobusu. Po rozmowie z kierowcami obsługującymi linie komunikacji 

miejskiej wynika, iż takie przypadki czasami się zdarzają, ale zazwyczaj 

pasażerowie Ci siadają w przedniej części autobusu po to aby mieć także 

kontakt głosowy z obsługą autobusu. uczuliliśmy ponadto kierowców na tego 

typu zdarzenia. Mam nadzieję, że takie sytuacje nie będą miały już miejsca  

i tutaj sporym nietaktem jest słowo zazwyczaj, tutaj takie słowa powinny być 
wyeliminowane, autobusy mają się zatrzymywać nie zazwyczaj a przystanek 

autobusowy jest po to żeby bez względu na to czy ktoś wstaje czy nie wstaje. 

Kierowcy winni czekać jak będą osoby przede wszystkim te którym już wiek nie 

służy w zdrowie. Słyszałem również pewna uwagę z sesji Rady Miasta, która 

odbyła się w czwartek, tam też była interpelacja, uwaga jednej z radnych na 

temat komunikacji miejskiej działającej w Kwidzynie. Także dziękuje za tą 
odpowiedź, informuję państwa o tym jaka odpowiedź dostałem i jestem 

przekonany, że sytuacje już nie będą miały miejsca.  

 

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

 

 Jerzy Godzik – starosta – większość tych spraw wymaga naszych pism, 

zwrócenia się do odpowiednich instytucji albo przeanalizowania sytuacji, tak 

jak w przypadku kredytów, gdyż podejmowanie decyzji np. Parku nie jest 

indywidualną sprawą Starosty, jest to sprawa wspólników. Każde moje 

stanowisko byłoby tylko tym co ja sobie gdybam, a nie tym co postanowią 
wspólnicy. W związku z tym udzielimy państwu odpowiedzi na piśmie.   

  

  Ad. 10. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 

 

 Tomasz Świerczek – radny – chciałbym złożyć wniosek do Komisji 

Statutowej, żeby interpelacje, które są odpowiedziane na piśmie w takich 

istotnych sprawach jak KPPT i inne, żeby były odczytywane przez Pana Starostę 
na sesji.  

 

 Zbigniew Koban – radny – chciałbym zaprosić wszystkich radnych  

i mieszkańców na Przegląd Kina Polskiego, które organizujemy jako DKF. 

Wszystkie najważniejsze filmy z ostatnich dwóch lat. Zaczynamy 6 lutego  

o godz. 18
00

. 
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Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – posiedzenie przewodniczących 

komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się 6 lutego 2017 r.  

 godz. 15
30

. 

 

 Grzegorz Wojtaś – radny – chciałbym złożyć wniosek w imieniu osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich i skuterach. Brak toalet do których 

mogą wjechać tymi pojazdami jak również utrudnienia związane z poruszaniem 

się po terenie miasta. Wiem, że to nie jest w naszej kompetencji ale proszę 
przekazać ten wniosek do Urzędu Miasta. Może jakaś pomoc z naszej strony bo 

niepełnosprawni są na terenie całego powiatu. 

 

 

Ad.11. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 

Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 16
20

  zamknął obrady wypowiadając słowa: 

„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady 

                                                                                                

 

                                                                                        Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 

Justyna Tarka 


