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Protokół nr 3/III 

 
z   sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

odbytej 10 stycznia 2011 r. r.  
 

       Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1530 otworzył  sesję. 
 
 Ad.2 Po powitaniu radnych i gości oświadczył, iŜ zgodnie z listą obecności 
w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych i 4 kandydatów na 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 Izydora Janiuk. 
 
 Ad.3 Przystąpiono do punktu Przyjęcie porządku obrad. 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 
a) obsadzenia mandatu 
b) obsadzenia mandatu 
c) obsadzenia mandatu 
d) obsadzenia mandatu 
 
5. Ślubowanie radnych. 
6. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu. 
7. Przyjęcie sprawozdania  Nr 1 Zarządu z działalności za okres od                  

18 października 2010 r. do 17 grudnia 2010 r. 
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej w związku z wyborem wiceprzewodniczących 

rady.  
9. Podjęcie uchwał w sprawach : 
 
a)  wyboru wiceprzewodniczącego rady 
b)  wyboru wiceprzewodniczącego rady 
c)  powołania komisji rewizyjnej 
d)  powołania komisji stałych, ustalenia przedmiotu ich działania oraz  
     składu osobowego 
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10. Przerwa w celu zebrania komisji stałych i zaopiniowania planu pracy  
          Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2011. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie: 
 
a)planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2011 

 
    12.Interpelacje i zapytania radnych. 
    13.Odpowiedzi na interpelacje. 
    14.Wnioski i oświadczenia radnych. 
    15.Zamknięcie obrad sesji. 
 
  Rada Powiatu w obecności 17 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła porządek obrad. 
 

Porządek obrad został przyjęty. 
 
 Ad.4 Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) obsadzenia mandatu 
 

 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały i przystąpiono do 
głosowania. 
 
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących w 
posiedzeniu jednogłośnie przyjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  3 do protokołu ). 
 
b) obsadzenia mandatu 
 

 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały i przystąpiono do 
głosowania. 
 
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących w 
posiedzeniu jednogłośnie przyjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 4 do protokołu ). 
 
c) obsadzenia mandatu 
 

 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały i przystąpiono do 
głosowania. 
 



 3 

 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących w 
posiedzeniu jednogłośnie przyjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  5 do protokołu ). 
 
d) obsadzenia mandatu 
 

 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały i przystąpiono do 
głosowania. 
 
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących w 
posiedzeniu jednogłośnie przyjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 6 do protokołu ). 
 
  Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił wszystkich o powstanie 
i wydał polecenie wprowadzenia sztandaru Rady Powiatu Kwidzyńskiego. 
 
Minut ą ciszy uczczono pamięć radnego Czesława Szmiendowskiego. 
 
          Ad.5 Przystąpiono do punktu Ślubowanie radnych. 
 
 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg przystąpił do uroczystego ślubowania 
radnych. Odczytał tekst ślubowania, a następnie  wymienił  nazwiska radnych, 
którzy po odczytaniu nazwiska wypowiedzieli słowo -  „Ślubuj ę”,  a niektórzy 
radni dodali: „ Tak mi dopomóŜ Bóg”. 
 
Sztandar Rady Powiatu Kwidzyńskiego wyprowadzono. 
 
Po akcie ślubowania  w posiedzeniu sesji uczestniczy 21 radnych. 
  
 Ad.6 Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu.   
 
Za przyjęciem głosowało - 18  osób, wstrzymały się –3  osoby. 
 

Protokół został przyjęty (załącznik nr 7 do protokołu  ). 
 

 Ad.7 Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania Nr 1 zarządu z 
działalności za okres od 18 października 2010 r. do 17 grudnia 2010 r. 
 
W dyskusji głos zabrali : 
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 Zbigniew Koban – radny -  dot. posiedzenia zarządu z dnia 16 grudnia 
2010 r. – prosi o informację dotyczącą kosztów badań oraz efektów. 
 
 Mirosław Górski – radny - dot. posiedzenia zarządu z dnia 16 grudnia 2010 
r. –  zarząd zapoznał się i przyjął projekt aneksu do umowy  dzierŜawy. Prosi o 
wyjaśnienie, jaka to była zmiana? 
 
 Krystyna Łapacz – radna – dot. posiedzenia zarządu z dnia 23 listopada 
2010 r. – zarząd przyjął rozliczenie zadania inwestycyjnego - poprawa 
bezpieczeństwa na drogach powiatowych  przez budowę zatok autobusowych, 
montaŜ barier energochłonnych i  luster. Gdzie budowano te zatoki? W Straszewie 
zatoka przy  drodze, która była wybudowana jest wybudowana po jednej stronie, a 
po drugiej zatoki nie ma. To nie jest Ŝadna poprawa bezpieczeństwa  w tym 
miejscu i nie ma nawet pobocza. 
 
 Andrzej Rupieta – radny – dot. posiedzenia zarządu z dnia 9 grudnia 2010 
r. – jaki będzie poziom planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego ? 
Czy to będą środki własne Starostwa, czy z 1 % zgodnie z Kartą Nauczyciela, czy 
są jakieś dodatkowe środki, które będą wspierać dofinansowanie form doskonalenia 
zawodowego ? 
 
Dot. posiedzenia zarządu z dnia 16 grudnia 2010 r. – zarząd zapoznał się z 
informacją na temat ewaluacji wyników, efektywności ( pkt.1 pkt a,b,c). Czy jako 
radni otrzymają taką informację?  
 
Odpowiedzi udzielili: 
 
 Jerzy Godzik – starosta -  dot. zapytania Radnej Krystyny Łapacz-  zatoki 
były proponowane i były realizowane w ramach tzw. schetynówek. Schetynówki 
były realizowane ze wszystkimi gminami. Były  wykonane nie tylko zatoczki, ale 
równieŜ przejścia dla pieszych, bariery energochłonne. KaŜdy element był 
wskazywany przez władze poszczególnych gmin. JeŜeli to jest na terenie gminy 
Ryjewo odpowiada za to Wójt Gminy Ryjewo. 
 
Dot. zapytania radnego Mirosława Górskiego o aneks do dzierŜawy nieruchomości 
-  aneks dotyczył zmiany wysokości stawek podatku VAT. 
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu -  dot. posiedzenia zarządu z          
16 grudnia 2010 r. wyników badań w szkołach ponadgimnazjalnych we wrześniu i 
kosztów – jako pierwszy samorząd powiat zamówił  takie wyniki dla  szkół, aby 
nauczyciele i Rady Pedagogiczne mogły  wcześniej przygotować się do 
analizowania i wprowadzenia korekty swoich działań. Pan prof. Dolata jest 
koordynatorem merytorycznym Zespołu badającego edukacyjną wartość dodaną 
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dla całej Polski. Badanie to kosztowało 3 tysiące zł. Natomiast wyniki tej analizy 
moŜna omówić na posiedzeniu Komisji Edukacji, poniewaŜ analiza jest dość długa. 
Koszt testowania to 4.950 zł. i przygotowania badań czyli koncepcji zadań, analiza, 
szkolenie, przygotowanie raportów 20.000 zł. Trzecie badanie to próbny egzamin  
maturalny z matematyki, który przeprowadziła  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
i dla  powiatu nie stanowiło to Ŝadnego kosztu, poniewaŜ  badania sfinansowane 
były ze środków europejskich. 
 
Dot. zapytania radnego A. Rupiety jaki jest poziom dofinansowania doskonalenia 
zawodowego – jest to 1 % wynikający z Karty Nauczyciela, czyli  166.160 zł. 

 
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie nr 1 z działalności zarządu. 
 

Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr 8  do protokołu). 
 

 Ad.8 Przystąpiono do punktu Wybór Komisji Skrutacyjnej w związku z 
wyborem wiceprzewodniczących rady. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił  o zgłaszanie kandydatur do 
komisji skrutacyjnej.   

 
 Przewodniczący Klubu SLD  radny Antoni Barganowski do Komisji 
Skrutacyjnej  zaproponował kandydaturę radnej Krystyny Łapacz. 

 Radna Krystyna Łapacz wyraziła zgodę. 
 

 Przewodniczący Klubu PiS  radny Mirosław Górski do Komisji 
Skrutacyjnej zaproponował kandydaturę  radnego Grzegorza Wojtasia. 

 Radny Grzegorz Wojtaś wyraził zgodę. 
 

 Przewodniczący Klubu PO RP radny Marek Widz  do Komisji Skrutacyjnej 
zaproponował kandydaturę  radnej Katarzyny Opackiej. 

 Radna Katarzyna Opacka  wyraziła zgodę. 
 

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych: Krystynę Łapacz, Grzegorza Wojtasia 
i Katarzynę Opacką. 

 
  Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych 
uczestniczących w posiedzeniu jednogłośnie wybrała skład Komisji Skrutacyjnej. 

 
Komisja Skrutacyjna została wybrana. 
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Po ukonstytuowaniu się członkowie Komisji Skrutacyjnej na przewodniczącego 
wybrali radnego Grzegorza Wojtasia.  

 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, Ŝe wybory na 
wiceprzewodniczących rady będą  przeprowadzone w głosowaniu tajnym, 
bezwzględną większością głosów. 

 
 Ad.9 Przystąpiono do punktu Podjecie uchwał w sprawach: 
 

a) wyboru wiceprzewodniczącego rady 
b) wyboru wiceprzewodniczącego rady  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił o zgłaszanie kandydatur. 
 
 Przewodniczący Klubu PO RP Marek Widz  na Wiceprzewodniczących 
Rady Powiatu zgłosił kandydatury radnych : Andrzeja Zwolaka i Tomasza 
Frejnagiela  wraz z ich uzasadnieniem. 
 
Radni Andrzej Zwolak i Tomasz Frejnagiel  wyrazili zgodę na kandydowanie na 
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 
 
 Przewodniczący Klubu PiS Mirosław Górski   na Wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Kobana  
wraz z jej uzasadnieniem. 
 
Radny Zbigniew Koban wyraził zgodę na kandydowanie na 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 
 
 Wobec braku innych propozycji listę kandydatów zamknięto. 
Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do 
głosowania. 

 
 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Grzegorz Wojtaś poinformował, Ŝe 
w zawiązku z tym, iŜ w porządku obrad są dwie uchwały 
wiceprzewodniczących rady, będą przeprowadzone dwa oddzielne głosowania. 
Tę sprawę uzgodniono z radcą prawnym. 

 
 Janusz Styk – radca prawny – poinformował, Ŝe to jest kwestia techniki. 
PoniewaŜ mamy dwie uchwały odrębnie dla kaŜdego wiceprzewodniczącego 
proponuje zrobić dwa głosowania na kaŜdego wiceprzewodniczącego. W 
pierwszym głosowaniu biorą udziale trzy kandydatury, w  drugim głosowaniu 
dwie kandydatury. W karcie do głosowania stawiamy jeden krzyŜyk przy 
jednym nazwisku podobnie w drugim głosowaniu. 
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KaŜdy z radnych otrzymał kartę do głosowania za pokwitowaniem odbioru.  
Następnie Katarzyna Opacka członek Komisji Skrutacyjnej odczytała 
nazwiska radnych, którzy po odczytaniu swojego nazwiska wrzucili kartę do 
urny. Komisja skrutacyjna udała się na przeliczenie głosów i sporządzenie 
protokołu. 
 
Ogłoszono przerwę. 
 
 Po przerwie przewodniczący Skrutacyjnej Grzegorz Wojtaś odczytał 
protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania.  Poszczególni kandydaci 
otrzymali następującą liczbę głosów waŜnych:  Andrzej Zwolak - 15, Tomasz 
Frejnagiel – 1, Zbigniew Koban – 5. Komisja stwierdziła, Ŝe większość 
bezwzględna głosów do wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu wynosi 
11 głosów. Na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego wybrano 
radnego Andrzeja Zwolaka – lista do głosowania tajnego, karty do głosowania i 
protokół  Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki nr 9, 10 i 11 do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Kwidzyńskiego został Andrzej 
Zwolak. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał uchwałę.  

 
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 12 do protokołu). 

  
Przystąpiono do drugiego głosowania. 
 

KaŜdy z radnych otrzymał kartę do głosowania za pokwitowaniem odbioru.  
Następnie Katarzyna Opacka członek Komisji Skrutacyjnej odczytała 
nazwiska radnych, którzy po odczytaniu swojego nazwiska wrzucili kartę do 
urny. Komisja skrutacyjna udała się na przeliczenie głosów i sporządzenie 
protokołu. 
 
Ogłoszono przerwę. 
 
 Po przerwie przewodniczący Skrutacyjnej Grzegorz Wojtaś odczytał 
protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania.  Poszczególni kandydaci 
otrzymali następującą liczbę głosów waŜnych: Tomasz Frejnagiel – 14, 
Zbigniew Koban – 6. Komisja stwierdziła, Ŝe większość bezwzględna głosów 
do wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu wynosi 11 głosów. Na 
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego wybrano radnego 
Tomasza Frejnagiela – lista do głosowania tajnego, karty do głosowania i protokół  
Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki nr 13, 14 i 15 do protokołu. 
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Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Kwidzyńskiego został Tomasz 
Frejnagiel. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał uchwałę. 
  

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 16 do protokołu). 
  

 c)powołania komisji rewizyjnej 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poinformował, iŜ 16 grudnia 
2010 r. odbyło się spotkanie przewodniczących Klubów w obecności Pana 
Wicestarosty Andrzeja Fortuny,  na którym zapoznano się z kandydaturami juŜ 
podanymi i prosiliśmy o składanie kandydatur do komisji stałych. Do tej pory 
swoich kandydatów do komisji stałych zgłosiła Platforma Obywatelska RP i Sojusz 
Lewicy Demokratycznej. RównieŜ 23 grudnia 2010 r. odbyła się rozmowa z 
szefem Klubu Radnych PiS  w sprawie  kandydatur i  Klub PiS nie zgłosił 
kandydatur. Wobec tego prośba  o uzupełnienie tego składu komisji stałych.  
 
 Przewodniczący Rady zapytał radnego Antoniego Barganowskiego, czy 
wyraŜa zgodę kandydowania na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej? 
 Radny Antoni Barganowski wyraził zgodę. 
 Czy radna Katarzyna Opacka wyraŜa zgodę na kandydowanie na członka 
Komisji Rewizyjnej? 
 Radna Katarzyna Opacka wyraziła zgodę. 
 Czy radny Marek Szulc wyraŜa zgodę na kandydowanie na członka Komisji 
Rewizyjnej? 
 Radny Marek Szulc wyraził zgodę. 
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił Klub Radnych PiS o  
uzupełnienie kandydatów do Komisji Rewizyjnej. 
 
 Głos zabrał przewodniczący Klubu Radnych PiS radny Mirosław Górski -  
sprostował wypowiedź Pana Przewodniczącego, rzeczywiście odbyło się spotkanie, 
na  którym Pan Przewodniczący przedstawił decyzje, jakie zapadły w sprawie 
składów komisji, nie pytając Klubu PiS zupełnie o  zdanie, a oczekując jedynie 
akceptacji dla przedstawionej przez pana Przewodniczącego propozycji. Klub PiS 
oczekiwaliśmy   rozmów, które mogłyby doprowadzić do jakiegoś porozumienia w 
tej sprawie, ale do takich rozmów nie doszło. Nie został na nie zaproszony. Klub 
wyraŜa gotowość w kaŜdej chwili do rozmów. UwaŜa, Ŝe najwłaściwszym 
rozwiązaniem byłoby  proporcjonalne zgłaszanie kandydatów do poszczególnych 
prezydiów komisji i do komisji rewizyjnej. UwaŜa teŜ, Ŝe dobrym obyczajem 
politycznym jest  pozostawienie przewodnictwa komisji rewizyjnej opozycji. Klub 
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PiS jest jedyną opozycją w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego. W poprzedniej 
kadencji przedstawiciel Klubu Prawa i Sprawiedliwości przewodniczył komisji 
rewizyjnej i naleŜy kontynuować ten   dobry obyczaj. W związku z tym  chciałby 
zgłosić kandydaturę radnego Andrzeja Rupiety na stanowisko przewodniczącego 
komisji rewizyjnej. Nie wie, jaki typ głosowania Pan Przewodniczący zaproponuje, 
bo uchwała jest sformułowana juŜ inaczej. Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłasza 
kandydaturę na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w osobie radnego 
Andrzeja Rupiety  wraz z uzasadnieniem. 
 
 Przewodniczący Rady Powiaty Jerzy Śnieg przypomniał, iŜ zgodnie  Ŝe 
statutem § 48 pkt 4 - radny jest członkiem co najmniej dwóch komisji stałych. 
 
 PoniewaŜ nie było innych kandydatur zapytał, czy radny Andrzej Rupieta  
wyraŜa zgodę. 
 Radny Andrzej Rupieta  wyraził zgodę. 
 
 Przewodniczący Rady Powiaty Jerzy Śnieg poinformował, Ŝe głosowanie 
odbywa się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 
  
 PoniewaŜ zgłoszono  poprawkę do uchwały i na miejsce radnego Antoniego 
Barganowskiego Klub PiS zgłosił  kandydaturę radnego Andrzeja Rupiety , wobec 
tego przystąpiono do głosowania nad zgłoszona poprawką. 
 
Za głosowało - 5 osób, przeciw głosowało - 14 osób, wstrzymały się – 2 osoby. 
 
 Poprawka nie została przyjęta. 
 
 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg zapytał czy radni z Klubu PiS  będą  mieli 
swoich kandydatów w Komisji Rewizyjnej?  
 
 Radny Mirosław Górski powiedział, Ŝe w tej sytuacji  Państwo znakomicie 
sami będą siebie kontrolować. 
 
 Radny Piotr Widz zapytał, czy przedstawiciel Klubu PiS będzie w Komisji 
Rewizyjnej poniewaŜ zgodnie z art. 16 ustawy o samorządzie powiatowym – w 
skład Komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów z 
wyjątkiem radnych  pełniących funkcje, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz 
będących członkami zarządu. Zapytał , czy przedstawiciele Klubu PiS będą brali 
udział w pracach Komisji Rewizyjnej? 
 
 Radny Mirosław Górski obowiązek organizowania pracy Rady Powiatu 
ciąŜy na przewodniczącym i prezydium Rady. Proszę go nie przerzucać na Klub 
Prawa i Sprawiedliwość. Zgłosiliśmy swojego kandydata, spełniliśmy w związku z 
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tym  obowiązek statutowy. Państwo uniemoŜliwili ście Klubowi Prawa i 
Sprawiedliwości pracy w Komisji Rewizyjnej. 
 
 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg poinformował, Ŝe w związku z tym, iŜ jest 
kandydatura na przewodniczącego komisji Antoniego Barganowskiego, na 
wiceprzewodniczącego tej komisji proponuje radnego Marka Szulca. Zapytał czy 
radny Marek Szulc wyraŜa zgodę bycia wiceprzewodniczącym tej komisji? 
 Radny Marek Szulc  wyraził zgodę. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał uchwałę i 
przystąpiono do głosowania. 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, wstrzymało się – 6 osób. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 17 do protokołu). 
 
 d)powołania komisji stałych, ustalenia przedmiotu ich działania oraz 
składu osobowego. 

 
 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg przed przystąpieniem do omawiania  tego 
projektu uchwały zapytał  wszystkich kandydatów, którzy są proponowani  do 
składu poszczególnych komisji, czy wyraŜają zgodę ? 
 
Do składu Komisji Statutowej:  
Andrzej Hajdukiewicz – na przewodniczącego -  wyraŜa zgodę. 
Jerzy Śnieg – na członka – wyraŜa zgodę. 
Andrzej Zwolak – na członka – wyraŜa zgodę. 
 
Do składu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki: 
Jolanta Szulc – na przewodniczącą – wyraŜa zgodę. 
Piotr Widz –  na wiceprzewodniczącego – wyraŜa zgodę. 
Antoni Barganowski– na członka – wyraŜa zgodę. 
Andrzej Hajdukiewicz– na członka – wyraŜa zgodę. 
Katarzyna Opacka– na członka – wyraŜa zgodę. 
 
Do składu Komisji Polityki Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji 
Zawodowej: 
Katarzyna Opacka– na przewodniczącą – wyraŜa zgodę. 
Tomasz Frejnagiel– na członka – wyraŜa zgodę. 
BoŜena Rybus - na członka – wyraŜa zgodę. 
Jolanta Szulc - na członka – wyraŜa zgodę. 
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Do składu Komisji Planu Gospodarczego, BudŜetu i Finansów: 
Marek Szulc -  na przewodniczącego – wyraŜa zgodę. 
BoŜena Rybus – na wiceprzewodniczącą komisji – wyraŜa zgodę  
Antoni Barganowski– na członka – wyraŜa zgodę. 
Zdzisław Biesiekierski– na członka – wyraŜa zgodę. 
Zbigniew Biesiekierski– na członka – wyraŜa zgodę. 
Jerzy Grabowski– na członka – wyraŜa zgodę. 
Andrzej Hajdukiewicz– na członka – wyraŜa zgodę. 
Kazimierz Kończalski– na członka – wyraŜa zgodę. 
Krystyna Łapacz– na członka – wyraŜa zgodę. 
Katarzyna Opacka– na członka – wyraŜa zgodę. 
Anna Ronowska– na członka – wyraŜa zgodę. 
Jolanta Szulc– na członka – wyraŜa zgodę. 
Jerzy Śnieg– na członka – wyraŜa zgodę. 
 
Do składu Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej: 
Zdzisław Biesiekierski – na przewodniczącego – wyraŜa zgodę 
Kazimierz Kończalaski– na członka – wyraŜa zgodę. 
BoŜena Rybus– na członka – wyraŜa zgodę. 
 
Do składy Komisji ds. Wsi i Infrastruktury Wiejskiej: 
Kazimierz Kończalski -  na przewodniczącego – wyraŜa zgodę. 
Marek Szulc - na wiceprzewodniczącego komisji – wyraŜa zgodę. 
Zdzisław Biesiekierski – na członka – wyraŜa zgodę. 
Krystyna Łapacz  - na członka – wyraŜa zgodę. 
 
Do składu Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli: 
Anna Ronowska – na przewodniczącą  - wyraŜa zgodę.  
Krystyna Łapacz – na wiceprzewodniczącą komisji – wyraŜa zgodę. 
Tomasz Frejnagiel – na członka – wyraŜa zgodę 
Jerzy  Grabowski – na członka – wyraŜa zgodę. 
 
Do składu Komisji ds. Zdrowia:  
Jerzy Grabowski – na przewodniczącego – wyraŜa zgodę. 
Zbigniew Biesiekierski – na wiceprzewodniczącego – wyraŜa zgodę. 
Anna Ronowska – na członka- wyraŜa zgodę. 
Piotr Widz – na członka – wyraŜa zgodę. 
 
Do składu Komisji Etyki: 
Zbigniew Biesiekierski – na przewodniczącego – wyraŜa zgodę. 
Jerzy Śnieg – na członka – wyraŜa zgodę. 
Andrzej Zwolak – na członka – wyraŜa zgodę. 
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 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg poinformował, Ŝe są to kandydatury 
klubów Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lwicy Demokratycznej. Następnie 
poprosił przewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwość o zgłaszanie kandydatur 
do poszczególnych komisji. 
 
 Przewodniczący Klubu PiS Mirosław Górski  -  Klub PiS proponował 
proporcjonalny klucz obsadzania stanowisk w prezydiach komisji stałych. W 
związku z tym stanowiąc 1/5 składu Rady oczekiwał, Ŝe zaproponujecie nam 
Państwo przewodniczenie 20 % komisji. W Komisji Rewizyjnej juŜ Państwo 
przegłosowaliście inną koncepcję. My nadal postulujemy o dwie komisje, którymi 
chcielibyśmy przewodniczyć. Mamy tutaj swoje propozycje, ale prosiłbym Pana 
Przewodniczącego o przyjęcie takie trybu kolejnego odrzucania naszych propozycji 
.Będę zgłaszał po kolei komisje, którym chcielibyśmy przewodniczyć, a Państwo 
sprawnie nas odrzucicie. 
 
 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg zaproponował, aby zgłaszać kandydatury 
do poszczególnych komisji, tak jak to jest w projekcie uchwały. 
 
 Przewodniczący Klubu PiS  Mirosław Górski  – myślę, Ŝe Pan tego od nas 
nie uzyska. Po raz kolejny uniemoŜliwia Pan radnym PiS wypełnienie ustawowego 
i statutowego obowiązku pracy w Radzie.  Rozumiem, Pańskie stanowisko jest  
sztywne, a chociaŜ z przyzwoitości wobec jednak 20 % Waszych kolegów, 
moglibyście się zgodzić na  pewna demokratyczna procedurę. My zgłosimy 
kandydatów, Państwo ich demokratycznie odrzucicie. 
 
 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg powiedział, Ŝe odstąpią od tego, Ŝe będą 
się trzymać sztywno. Prosi o zgłaszanie kandydatur. 
 
 Przewodniczący Klubu PiS  Mirosław Górski  – w pierwszej kolejności zgłasza 
kandydata do komisji ds. Edukacji. Proponuje kandydaturę  radnego Andrzeja 
Rupietę na przewodniczącego tej komisji. 
 
 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg – poniewaŜ została zgłoszona 
kandydatura radnego Andrzeja Rupiety na przewodniczącego tej komisji, a Kluby 
radnych PO RP i SLD  zgłosiły na przewodniczącą radną Jolantę Szulc ,prosi o 
przegłosowanie wniosku PiS, aby radny Andrzej Rupieta był przewodniczącym 
tej komisji. Następnie zapytał czy radny Andrzej Rupieta wyraŜa zgodę. 
 Radny Andrzej Rupieta  wyraził zgodę. 
 
Za przyjęciem głosowały – 4 osoby, przeciw głosowało - 14 osób, wstrzymały się – 
3 osoby. 
 
 Wniosek nie został przyjęty. 
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 Przewodniczący Klubu PiS  Mirosław Górski  – poinformował, iŜ na 
przewodniczącego Komisji Polityki Prorodzinnej, Opieki Społecznej i 
Aktywizacji Zawodowej w imieniu klubu chce zaproponować  kandydaturę 
radnego Zbigniewa Kobana, człowieka, który w aktywizacji zawodowej, sprawą 
społecznym, polityce społecznej poświęcił całą swoja działalność zawodową i 
społeczną. Jest członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia. Ma na pewno wiele 
doświadczeń w tym zagadnieniu. Sprawy społeczne, w tym polityka prorodzinna są 
zagadnieniami, które  nasze ugrupowanie czyli PiS szczególnie  interesuje. 
 
 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg – czy macie kandydatury na członków? 
 
 Przewodniczący Klubu PiS  Mirosław Górski  – nie. 
 
 Następnie przewodniczący Rady zapytał radnego Zbigniewa Kobana 
wyraŜa zgodę? 
 Radny Zbigniew Koban  wyraził zgodę. 
 
 Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem zgłoszonym przez 
przewodniczącego Klubu PiS  Mirosława Górskiego. 
 
Za przyjęciem głosowało – 5 osób, przeciw głosowało – 14 osób, wstrzymały się - 
2 osoby. 
 
 Wniosek nie został przyjęty. 
 
 W imieniu Klubu PiS radny Zbigniew Koban złoŜył wniosek o wybór 
radnego Mirosława Górskiego na przewodniczącego Komisji ds. Zdrowia . Jest to 
kandydatura ze wszech miar uzasadniona i merytorycznie  i doświadczeniem 
samorządowym i doświadczeniem zawodowym. 
 
 Następnie przewodniczący Rady zapytał radnego Mirosława Górskiego  
wyraŜa zgodę? 
 Radny Mirosław Górski  wyraził zgodę. 
 
 Innych kandydatur nie było, więc przystąpiono do głosowania nad 
wnioskiem zgłoszonym przez  przedstawiciela  Klubu PiS  radnego Zbigniewa 
Kobana. 
 
Za przyjęciem głosowało – 6 osób, przeciw głosowało – 11 osób, wstrzymały się - 
4 osoby. 
 
 Wniosek nie został przyjęty. 
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 Przewodniczący Klubu PiS  Mirosław Górski  w imieniu Klubu PiS zgłasza 
kandydatów do dwóch komisji. 
Do Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – Zbigniewa Kobana, 
Andrzeja Rupietę, Grzegorza Wojtasia, Andrzeja Słowińskiego i Mirosława 
Górskiego. 
W tym samym składzie zgłasza kandydatów do Komisji Polityki Prorodzinnej, 
Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej. 
 
 Przewodniczący Klubu PO RP Piotr Widz   w imieniu Klubu zgłosił dwóch 
kandydatów do Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki : radną 
Annę Ronowską i radnego Marka Szulca. 
 
 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg zapytał radnych czy wyraŜają zgodę  do 
kandydowania na członka Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki: 
Zbigniew Koban – wyraŜa zgodę. 
Andrzej Rupieta – wyraŜa zgodę. 
Grzegorz Wojtaś – wyraŜa zgodę. 
Andrzej Słowiński  – wyraŜa zgodę. 
Mirosław Górski – wyraŜa zgodę. 
Anna Ronowska – wyraŜa zgodę. 
Marek Szulc– nie wyraŜa zgody. 
 
 PoniewaŜ nie było więcej zgłaszanych kandydatur do składu powyŜszej 
komisji, Przewodniczący zamknął listę. 
 
  Przystąpiono do ustalania składu   Komisji Polityki Prorodzinnej, Opieki 
Społecznej i Aktywizacji Zawodowej.  
 
 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg zapytał radnych, czy wyraŜają zgodę  do 
kandydowania na członów powyŜszej komisji 
 Zbigniew Koban – wyraŜa zgodę. 
Andrzej Rupieta – wyraŜa zgodę. 
Grzegorz Wojtaś – wyraŜa zgodę. 
Andrzej Słowiński  – wyraŜa zgodę. 
Mirosław Górski – wyraŜa zgodę. 
  
 Przewodniczący Klubu PO RP Piotr W idz  w imieniu Klubu zgłosił 
dodatkowe kandydatury do składu   Komisji Polityki Prorodzinnej, Opieki 
Społecznej i Aktywizacji Zawodowej są to: Andrzej Hajdukiewicz i Piotr Widz. 
 
 Przewodniczący Klubu SLD Antoni Barganowski do składu Komisji Polityki 
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej zgłosił radną Krystynę 
Łapacz. 
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 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg zapytał radnych, czy wyraŜają zgodę  do 
kandydowania na członów powyŜszej komisji 
Andrzej Hajdukiewicz – wyraŜa zgodę. 
Piotr Widz – wyraŜa zgodę. 
Krystynę Łapacz – wyraŜa zgodę. 
 
 W imieniu Prezydium Rady, przewodniczący Jerzy Śnieg zaproponował na 
wiceprzewodniczącą Komisji Polityki Prorodzinnej, Opieki Społecznej i 
Aktywizacji Zawodowej radną Krystynę Łapacz. 
 
 Przewodniczący Klubu PO RP Piotr Widz  zgłosił do Komisji Ładu 
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kandydaturę radnego 
Marka Szulca. 
Marek Szulc - wyraził zgodę. 
 
 W imieniu Prezydium Rady, przewodniczący Jerzy Śnieg zaproponował na 
wiceprzewodniczącego  Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej  radnego Marka Szulca.  
 
Do składu Komisji Statutowej na wiceprzewodniczącego zaproponowano radnego 
Tomasza Frejnagiela. 
 
Do składu Komisji Etyki na wiceprzewodniczącego zaproponowano kandydaturę 
radnego Antoniego Barganowskiego. 
Antoni Barganowski – wyraził zgodę. 
 
 Przewodniczący Klubu PO RP Piotr Widz    zgłosił do składu  do Komisji 
Etyki kandydaturę radnego Jerzego Grabowskiego. 
Jerzy Grabowski – wyraził zgodę. 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał projekt  
uchwały w sprawie powołania komisji stałych, ustalenia przedmiotu ich działania 
oraz składu osobowego. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg  przystąpił do 
głosowania nad projektem powyŜszej uchwały. 
 
Za przyjęciem głosowało - 16 osób, przeciw głosowało - 0 osób, wstrzymało się -   
5 osób. 
 
 Uchwała została podjęta ( załącznik nr 18 do protokołu.). 
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 Ad.10 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg ogłosił Przerwę w celu zebrania 
komisji stałych i zaopiniowania planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 
2011r. 
 

    Ad. 11 Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do punktu Podj ęcie 
uchwały w sprawie: 
 

a) planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2011. 
 
 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg  poprosił przewodniczący komisji stałych 
Rady Powiatu  o przedstawienie stanowisk w sprawie powyŜszej uchwały. 
 
 Antoni Barganowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, 
iŜ komisja jednogłośnie zaakceptowała projekt planu pracy Rady wraz z  
naniesionymi poprawkami. 
 Andrzej Hajdukiewicz,  przewodniczący Komisji Statutowej poinformował 
,iŜ komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy rady na rok 2011. 
 Jolanta Szulc, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki poinformowała, iŜ komisja zaaprobowała 6 głosami za  plan 
pracy Rady na 2011 r. 
 Katarzyna Opacka, przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej, Opieki 
Społecznej i Aktywizacji Zawodowej poinformowała, iŜ komisja przy 7 głosach za 
pozytywnie zaopiniowała plan pracy Rady łącznie z  proponowanymi zmianami 
przez pana Starostę. 
 Marek Szulc, przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, BudŜetu i 
Finansów poinformował, iŜ komisja głosami wszystkich 13  swoich członków 
zaakceptowała proponowany plan pracy Rady na 2011 r. łącznie z poprawka Pana 
Starosty. 
 Zdzisław Biesiekierski, przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, iŜ komisja  jednogłośnie 
zaaprobowała plan pracy Rady na rok bieŜący łącznie z poprawką Pana Starosty. 
 Kazimierz Kończalski, przewodniczący Komisji ds. Wsi i Infrastruktury 
Wiejskiej poinformował, iŜ komisja  jednogłośnie przyjęła  plan Pracy rady na rok 
2011. 
 Anna Ronowska, przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego i 
Bezpieczeństwa Obywateli poinformowała, iŜ komisja jednogłośnie przyjęła plan 
pracy Rady na rok 2011 wraz z poprawkami. 
 Jerzy Grabowski, przewodniczący Komisji ds. Zdrowia poinformował, iŜ 
komisja jednogłośnie przyjęła proponowany plan pracy Rady wraz z poprawkami. 
 Zbigniew Biesiekierski, przewodniczący Komisji Etyki poinformował, iŜ 
komisja jednogłośnie przyjęła proponowany plan pracy Rady na 2011 rok łącznie z 
poprawkami zgłoszonymi  przez Pana Starostę. 
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 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał  treść  
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
Za przyjęciem  głosowało -16 osób, przeciw głosowało - 5 osób, wstrzymało się – 0 
osób. 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 19 do protokołu ). 
 
Ad. 12 Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 

 
W dyskusji głos zabrali: 
 
  Zbigniew Koban – radny – czy w sprawie funduszu pracy, a 
szczególnie środków na aktywne formy zwalczania bezrobocia Zarząd podejmie 
jakieś działania? W Radzie Zatrudnienia jest projekt dysponowania tymi środkami 
i jest to budŜet na poziomie 28-30 % roku ubiegłego. Będzie  moŜna na terenie 
powiatu kwidzyńskiego uruchomić około 17 staŜy, 19 moŜe 20 poŜyczek na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jest to skala  ogromnie zagraŜająca obecnie 
sytuacji na rynku pracy. Dzieje się to w czasie kiedy  są  wyraźne symptomy 
zwiększenia poziomu bezrobocia. W związku z tym juŜ na  jednej z pierwszych 
sesji apelował do Pana Starosty w tej sprawie poniewaŜ nie było wtedy tego 
punktu, dlatego teraz składa interpelację: Czy zarząd powiatu w tej sprawie 
zamierza podjąć jakieś działania? W sprawozdaniu z działalności zarządu w 
informacji o spotkaniach była równieŜ informacja o tym, Ŝe  członek zarządu 
powiatu spotkał się w tej sprawie z dyrekcją Powiatowego Urzędu Pracy i omówił 
te problemy. Więc moŜe teŜ moŜna by usłyszeć, jakie są problemy, a przede 
wszystkim jakie zamierza się  podjąć środki, Ŝeby tym problemom zaradzić? 
 
Prośba o wyjaśnienie, na czym będzie polegała korzyść powiatu kwidzyńskiego z 
tej galopady budŜetowej i z tego, Ŝe  budŜet będzie przyjęty 31 stycznia b.r. a nie 
28 lutego b.r.? 
 
  Mirosław Górski – radny – w wywiadach prasowych Pan Starosta 
zapowiadał utworzenie w Kwidzynie Oddziału Kardiologii Interwencyjnej. Co w 
tej sprawie się dzieje, czy  mieszkańcy Powiatu mają szansę doczekać się takiej 
instytucji? JeŜeli tak, to kiedy?  

 
Ad.13 Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje. 

 
Odpowiedzi udzielili: 
 
   Jerzy Godzik - starosta  - dot. interpelacji radnego Zbigniewa 
Kobana w sprawie funduszy – odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 
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Dot. budŜetu – im szybciej zostanie spłacony kredyt, tym mniej będzie  odsetek. 
Odpowiedź zostanie udzielona na posiedzeniu komisji. 
 
Dot. Oddziału Kardiologii Interwencyjnej -  firmy, które się zgłaszały, chciały ten 
oddział wybudować, ale chodziło o to, Ŝeby oni to wybudowali naszym kosztem,  
nie chcieli wejść jako inwestor do szpitala. Ta propozycja została odrzucona i 
zrezygnowano z tej opcji. Wynikało to z róŜnych względów. Teraz widać, Ŝe  
kontrakt na kardiologię jest bardzo ograniczony i prawdopodobnie  nic z tego  by 
nie wyszło. Kardiologia interwencyjna w innych częściach istnieje. Ten oddział 
miał powstać w Sztumie. Szpitale Polskie, które równieŜ z nami chciały 
rozmawiać, chciały go budować w Kwidzynie. Jednocześnie wydzierŜawiły szpital 
i przejęły firmy w Sztumie. Firmy zdecydowały, Ŝe będą budowały w Sztumie. 
Gdyby ten oddział powstał w Sztumie, byłaby to dla nas bardzo dobra sytuacja, bo 
odległość jest niewielka. 
 
Ad.14 Przystąpiono do  punktu Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
  Piotr Widz , przewodniczący Klubu PO RP przedłoŜył oświadczenie w 
sprawie  utworzenia Klubu, regulamin zostanie przedłoŜony przewodniczącemu 
Rady -  załącznik nr 20 do protokołu. 

 
 Mirosław Górski , przewodniczący Klubu PiS złoŜył oświadczenie  w 
sprawie zagroŜenia dla demokracji lokalnej i rozwoju samorządnego społeczeństwa 
w powiecie kwidzyńskim -  załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 Piotr Widz , przewodniczący Klubu PO RP przypomniał uchwałę Nr 
I/10/1998 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 listopada 1998 r. w sprawie 
powołania komisji rewizyjnej. W treści tej uchwały przewodniczącym komisji 
rewizyjnej , a takŜe większością członków tej komisji była osoba pochodząca z 
tego samego ugrupowania, co przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego. To 
była sytuacja, która trwała od 1998 r. do roku 23 kwietnia 2001 r. Dopiero wtedy 
obecny tu na sali Pan  radny Antoni Barganowski członek  opozycyjnego 
ugrupowania  został przewodniczącym  komisji rewizyjnej. Nie jest zatem prawdą, 
Ŝe ta  praktyka jest czymś powszechnym. RóŜnica polega tylko na tym, Ŝe osobą  
przewodniczącym był mój szanowny przedmówca. 
 
 Mirosław Górski , przewodniczący Klubu PiS  przypomniał 
przewodniczącemu Klubo PO , Ŝe porusza te rzeczy, które mu pasują. Dziś by 
podjął i głosowałby za inną decyzją, bo myśli, Ŝe ze złych decyzji naleŜy wyciągać 
wnioski. To była zła decyzja, Ŝe wtedy przez ponad dwa lata rzeczywiście komisji 
rewizyjnej przewodniczył przedstawiciel koalicji, a nie jednego ugrupowania. Nie 
porusza teŜ Pan takiego przykładu, Ŝe  w prezydium rady od początku były 
reprezentowane wszystkie kluby radnych , bo to juŜ pewnie panu 
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przewodniczącemu psuje koncepcję tej wypowiedzi i zapomina się, Ŝe obecny tu na 
sali pan Zbigniew Biesiekierski radny Klubu SLD był wiceprzewodniczącym Rady 
Powiatu od początku tamtej kadencji. 

 
 Jerzy Śnieg przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe radni mogą składać 
interpelacje na sesji lub  między sesjami. 
 
Spotkania przewodniczących komisji, klubów i zarządu powiatu odbywać się będą 
zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 1530. 
 
17 stycznia 2011 r wyjątkowo  spotkanie przewodniczących komisji, klubów i 
zarządu powiatu odbędzie się o godz. 1500. 
 
W ostatni poniedziałek miesiąca odbywać się  będą posiedzenia sesji o godz. 1530. 
 
Pierwszy poniedziałek miesiąca prezydium Rady będzie pełnić dyŜur od      godz. 
1430 do 1630. JeŜeli zajdzie taka konieczność, do odbywania dyŜurów  zostaną 
poproszeni przewodniczący komisji, jak równieŜ radni. 

 
 
 Ad.5 Wobec wyczerpania porządku sesji przewodniczący Rady Powiatu 
Jerzy Śnieg o godz. 1830  zamknął obrady III sesji. 
 
Protokołowała 
Izydora Janiuk 
                                                                                                       Przewodniczący Rady 
                                                                                                             Jerzy Śnieg 


