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Protokół nr 13/XIII 

 
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

odbytej 12 grudnia  2011 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, iŜ 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: Izydora Janiuk.  
 
 Ad. 3 Przystąpiono do punktu Przedstawienie porządku obrad. 
  
1.Otwarcie sesji. 
2.Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3.Przedstawienie porządku obrad. 
4.Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu. 
5.Sprawozdanie nr 11 z działalności zarządu. 
6.Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego, 
 
b) budŜetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2012, 
 
c) zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego 

deficytu budŜetu powiatu kwidzyńskiego w roku 2012 oraz spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 
wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i poŜyczek, 

 
d) o zmianie uchwały Nr XLI/247/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 

22 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieŜy 
prowadzonych przez Powiat Kwidzyński ( Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 81, 
poz.1456), 

 
e) planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2012, 
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f) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok 2012, 
 
g) zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2012, 
 
h) zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2012, 
 
i) wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości połoŜonych w Barcicach w 

gminie Ryjewo, 
 
j) nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Kwidzyn do powiatowego zasobu nieruchomości, 
 
k) nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Gardeja do powiatowego zasobu nieruchomości, 
 
l) nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Miasta i 

Gminy Prabuty do powiatowego zasobu nieruchomości, 
 
ł)   nieodpłatnego  nabycia   nieruchomości  stanowiących  władność  Gminy   
     Sadlinki do powiatowego zasobu nieruchomości, 
 
m) nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych 

do powiatowego zasobu nieruchomości, 
 
n) nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Ryjewo do powiatowego zasobu nieruchomości. 
 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
9. Wolne wnioski i oświadczenia. 
10.Zamknięcie obrad sesji. 
 
Porządek obrad stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 
 
 Ad. 4 Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady 
Powiatu.   

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

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 



 3 

 Ad.5  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 11  z 
działalności zarządu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
 Katarzyna Opacka – radna -  dot. waŜniejszych spotkań z udziałem 
członków zarządu -  trzykrotnie pojawia się informacja o uczestnictwie członka 
zarządu Włodzimierza Dawidowskiego  w spotkaniach grupy strategicznej w 
projekcie „Decydujmy razem”. Jako członek tej grupy  strategicznej z ramienia 
Rady Powiatu bardzo gorąco prosi pana Włodzimierza Dawidowskiego o kilka 
zdań o tym projekcie. Projekt niebawem się kończy i jego zwieńczeniem będzie 
konkretny dokument. Pojawiły się juŜ informacje w prasie, Ŝe konsultacje 
społeczne dotyczące projektu zostały rozpoczęte i będą trwały do końca grudnia, 
ale dobrze by było, gdyby mieszkańcy, jak równieŜ Państwo radni usłyszeli 
informacje na temat tego projektu. 
 
 Anna Ronowska – radna -  dot. posiedzenia zarządu z dnia                         
27 października 2011 r. – projektu umowy uŜyczenia pomieszczeń przy ul. 
Sportowej 3 w Kwidzynie od Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy 
PoŜarnej w Kwidzynie. Jakie będzie przeznaczenie tych pomieszczeń? 
  
Odpowiedzi udzielili : 
 
 Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu –  dot. zapytania radnej 
Katarzyny Opackiej - w ostatnim czasie kilkakrotnie uczestniczyłem jako 
członek grupy strategicznej w jej obradach. Grupa ta przygotowuje Powiatowy 
Program Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku 
Pracy. Projekt „Decydujmy Razem” jest projektem, który przede wszystkim 
miał za zadanie, Ŝeby w przygotowanie tego programu wciągnąć jak największą 
rzeszę innych osób, nie tylko związanych bezpośrednio z racji swojej 
samorządowej pracy, czy pracy zawodowej z tym zagadnieniem jakim jest 
rynek pracy. Udało się juŜ chyba osiągnąć ten cel, bo aktywność i 
zainteresowanie stowarzyszeń  oraz  ludzi, którzy tymi zagadnieniami się 
interesują jest dość duŜe. Odbyły się  cztery wielogodzinne posiedzenia 
warsztatowe. Uczestniczyła w tym i kierowała tymi warsztatami pani ekspert, 
która wydelegowana była przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w 
Warszawie. W wyniku tych spotkań udało się stworzyć  projekt Powiatowego 
Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku 
Pracy. Na ile on zawiera  wszystkie zagadnienie, czy wszystkie są trafne i czy 
wszystkie są realne do wykonania, to  Ŝycie pokaŜe. Zwraca się do radnych jak 
równieŜ do mieszkańców, aby  zainteresowali się  tym programem. JeŜeli 
podczas czytania  tego projektu Programu nasuną się jakieś propozycje, to  
współautorzy będą wdzięczni za przedstawienie uwag czy propozycji. Animator 
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pan Robert Holiński oczekuje na te uwagi. Projekt  Programu moŜna  znaleźć na  
stronie Starostwa Powiatowego. RównieŜ w ramach ogłoszonych konsultacji do 
30 grudnia 2011 r. moŜna pobrać konkretny formularz konsultacyjny, który 
pomoŜe w ewentualnym uszeregowaniu i wskazaniu konkretnych propozycji. 
JeŜeli nic nie stanie na przeszkodzie, planuje się ten projekt przedstawić w 
miesiącu lutym lub marcu  do społecznej akceptacji. Ostatnie warsztaty, w 
których uczestniczyliśmy zamykały pewien  etap realizacji tego Projektu. Było 
równieŜ małe podsumowanie w Szadowie, gdzie byli przedstawiciele innych 
powiatów i gmin, którzy wchodzą w skład nadwiślańskiego subregionu i tam 
dokonywano pierwszych podsumowań. Jesteśmy jedynym powiatem, który 
wybrał  zagadnienie związane z rynkiem pracy. Poinformował, Ŝe 
zaangaŜowanie  animatora i zaangaŜowanie grupy strategicznej w porównaniu z 
innymi jednostkami samorządu terytorialnego jest dość duŜe. Nie robimy na 
dzień dzisiejszy czegoś, aby było to zaliczone. Przy naszej aktywności, 
determinacji i konsekwencji efekty tego Programu  mogą  przynieść w 
przyszłości wymierne rezultaty. 
 
 Jerzy Godzik – starosta – dot. zapytania radnej Anny Ronowskiej -  są 
to pomieszczenia, które są potrzebne Spółce „Zdrowie” na  przeniesienie 
Ratownictwa Medycznego. Najpierw trzeba było uzyskać zgodę 
Wojewódzkiego Komendanta StraŜy PoŜarnej później Starosty . Umowa jest 
między Powiatową StraŜą a Starostwem. Natomiast Starostwo za symboliczną 
złotówkę ceduje na Spółkę „Zdrowie”. W tych pomieszczeniach będzie się 
odbywał remont. Koordynacja będzie docelowo w ramach projektu 
ogólnokrajowego z Gdańska. 
 
Podczas głosowania nad przyjęciem sprawozdania nr 11  z działalności zarządu 
na sali  obrad obecnych było 20 radnych. 
 
 Rada Powiatu w obecności  20 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 11 z działalności zarządu. 
 

Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr  5  do protokołu). 
  
 Ad.9  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach : 
 

 a) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego. 
 
 Jerzy Godzik – starosta -  omówił projekt  wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego. 
  
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel  odczytał 
uchwałę Nr 099/p117/F/I/11 składu orzekającego Regionalnej Izby 
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Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej 
prognozie finansowej Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2012-2024-  załącznik nr 6 
do protokołu. 
 
 Następnie przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odczytali opinie w sprawie głosowania nad projektem wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego. 
 
1. Jolanta Szulc – przewodnicząca  Komisji Edukacji, Kultury, Kultury 

Fizycznej i Turystyki- za przyjęciem głosowało – 5 osób, wstrzymały się – 2 
osoby,  przeciw głosowały – 2 osoby – załącznik nr  7 do protokołu. 

2. Katarzyna Opacka – przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej, Opieki 
Społecznej i Aktywizacji Zawodowej -  za przyjęciem głosowało – 6 osób, 
wstrzymały się – 3 osoby, przeciw głosowały -2 osoby– załącznik nr  8 do 
protokołu. 

3. Zdzisław Biesiekierski – przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – za przyjęciem głosowały – 3 
osoby, wstrzymało się – 0 osób, głosów przeciwnych - 0  -  załącznik nr 9 do 
protokołu. 

4. Kazimierz Kończalski – przewodniczący Komisji ds. Wsi i Infrastruktury 
Wiejskiej – za przyjęciem głosowały – 3 osoby, wstrzymało się – 0 osób, 
głosów przeciwnych – 0  – załącznik nr  10 do protokołu. 

5. Jerzy Grabowski – przewodniczący Komisji ds. Zdrowia – za przyjęciem 
głosowały – 4 osoby, wstrzymało się – 0 osób, głosów przeciwnych                
- 0  - załącznik nr 11  do protokołu. 

6. Anna Ronowska – przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego i 
Bezpieczeństwa Obywateli -  za przyjęciem głosowały – 4 osoby, wstrzymało 
się – 0, głosów przeciwnych – 0  – załącznik nr 12 do protokołu. 

7. Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – za przyjęciem 
głosowały – 2 osoby, wstrzymało się – 0 osób, głosów przeciwnych - 0 - 
załącznik nr  13 do protokołu. 

8. Marek Szulc – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, BudŜetu i 
Finansów – za przyjęciem głosowało – 11 osób, wstrzymało się – 0 osób, 
głosów przeciwnych - 0 -  załącznik nr 14 do protokołu. 

 
 PoniewaŜ nie było głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu 
Jerzy Śnieg odczytał  treść projektu uchwały i przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem  głosowało – 16 osób, przeciw głosowało - 5 osób, 
wstrzymujących głosów nie było. 

 

           Uchwała została podjęta (  załącznik nr   15 do protokołu  ). 
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b) budŜetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2012. 
  
 Jerzy Godzik – starosta -  omówił projekt budŜetu powiatu  
kwidzyńskiego na rok 2012. 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel  odczytał 
uchwałę Nr 098/p117/F/I/P/11 składu orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały budŜetowej 
Powiatu Kwidzyńskiego na 2012 rok oraz moŜliwości sfinansowania deficytu 
budŜetu-  załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 Następnie przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odczytali opinie w sprawie głosowania nad projektem budŜetu powiatu 
kwidzyńskiego na rok 2012. 
 
1.  Jolanta Szulc – przewodnicząca  Komisji Edukacji, Kultury, Kultury 

Fizycznej i  Turystyki- za przyjęciem głosowało – 6 osób, wstrzymały się – 2 
osoby, przeciw   głosowały – 2 osoby – załącznik nr  17 do protokołu. 

2. Katarzyna Opacka – przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej, Opieki 
Społecznej i Aktywizacji Zawodowej -  za przyjęciem głosowało – 6 osób, 
wstrzymały się – 3 osoby,  przeciw głosowały – 2 osoby – załącznik nr  18 do 
protokołu 

3. Zdzisław Biesiekierski – przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego,   
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – za przyjęciem głosowały – 4 
osoby, wstrzymało się – 0 osób, przeciw głosowało – 0  -  załącznik nr 19 do 
protokołu. 

4. Kazimierz Kończalski – przewodniczący Komisji ds. Wsi i Infrastruktury  
Wiejskiej – za przyjęciem głosowały – 3 osoby, wstrzymało się – 0 osób,    
głosów  przeciwnych – 0  – załącznik nr  20 do protokołu. 

5. Jerzy Grabowski  –  przewodniczący Komisji ds. Zdrowia –  za  przyjęciem       
głosowały – 4 osoby, wstrzymało się – 0 osób,  głosów przeciwnych  -        
0- załącznik nr 21 do protokołu. 

6. Anna Ronowska – przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego i     
Bezpieczeństwa Obywateli -  za przyjęciem głosowały – 4 osoby, wstrzymało    
się  – 0 osób, głosów przeciwnych – 0  – załącznik nr 22 do protokołu. 

7. Antoni Barganowski  –  przewodniczący  Komisji Rewizyjnej – za 
przyjęciem głosowały  –  2 osoby,  wstrzymało się  –  0 osób,  głosów  
przeciwnych  -  0    - załącznik nr  23 do protokołu. 

8. Marek Szulc –  przewodniczący  Komisji Planu  Gospodarczego, BudŜetu  i     
Finansów – za przyjęciem głosowało – 11 osób, wstrzymało się – 0 osób,           
głosów przeciwnych - 0 -  załącznik nr 24 do protokołu. 
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Mirosław Górski  przedstawił stanowisko Klubu Radnych Prawa i 
Sprawiedliwości Rady Powiatu Kwidzyńskiego w  sprawie projektu budŜetu 
powiatu kwidzyńskiego na rok 2012 oraz wieloletniej prognozy finansowej 
powiatu kwidzyńskiego na lata 2011-2024 -  załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Antoni Barganowski przedstawił stanowisko Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego  dotyczące uchwały Rady 
Powiatu z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia budŜetu powiatu 
kwidzyńskiego na 2012 rok  -  załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Piotr Widz  przedstawił stanowisko Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej 
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu kwidzyńskiego 
na rok 2012-   załącznik nr 27 do protokołu. 

 W dyskusji głos zabrali:  starosta Jerzy Godzik i  radny Mirosław Górski. 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał treść 
uchwały. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania. 
 

Za przyjęciem głosowało – 16 osób, przeciw głosowało - 5 osób, głosów 
wstrzymujących nie było. 

 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  28 do protokołu). 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg ogłosił przerwę. 
 
Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do kontynuowania punktu 
Przyjęcie uchwał w sprawach: 

 

  c) zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego    
     deficytu budŜetu powiatu kwidzyńskiego w roku 2012 oraz spłatę  wcześniej   
    zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz    
    zaciągniętych kredytów i poŜyczek. 
 
 Ewa Bejgrowicz – skarbnik  – omówiła projekt powyŜszej uchwały i 
prosi o jego przyjęcie. 
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 Przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego , BudŜetu i Finansów 
Marek Szulc  poinformował, iŜ komisja  pozytywnie zaopiniowała powyŜszy 
projekt uchwały. 

 Nie było głosów w dyskusji, więc Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy 
Śnieg odczytał treść uchwały  i przystąpił do głosowania. 
 
Za przyjęciem głosowało – 16 osób, wstrzymało się – 5 osób, głosów 
przeciwnych nie było. 

 
Uchwała została podjęta ( załącznik nr  29 do protokołu). 

 

d) o zmianie uchwały Nr XLI/247/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z     
    dnia  22 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania 
   edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieŜy  
   prowadzonych przez Powiat Kwidzyński ( Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 81,  
   poz.1456). 
 

 Danuta Woronowicz – członek zarządu - omówiła projekt powyŜszej 
uchwały i prosi o jego przyjęcie. 

 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki 
Jolanta Szulc  poinformowała, iŜ komisja  na posiedzeniu w dniu 22 listopada 
2011 r. pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 

 
 Nie było głosów w dyskusji, więc przewodniczący Rady Powiatu Jerzy 
Śnieg odczytał treść uchwały i  przystąpił do głosowania. 
 
 Rada Powiatu w obecności  21  radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  30 do protokołu). 
 
e )planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2012. 
 

 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady Powiatu – omówił projekt 
powyŜszej uchwały, uzasadniając go. 
 
 Przewodniczący Komisji Statutowej Andrzej Hajdukiewicz 
poinformował, iŜ komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 Nie było głosów w dyskusji, więc przewodniczący Rady Powiatu Jerzy 
Śnieg odczytał treść uchwały i przystąpił do głosowania. 
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 Rada Powiatu w obecności  21  radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  31do protokołu). 
 
f) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok 2012. 
 

 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady Powiatu – omówił projekt  
powyŜszej uchwały informując, iŜ plany pracy komisji były omawiane i 
akceptowane przez  członków poszczególnych komisji. 
 
 Przewodniczący Komisji Statutowej Andrzej Hajdukiewicz 
poinformował, iŜ komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
 Nie było głosów w dyskusji, więc przewodniczący Rady Powiatu Jerzy 
Śnieg odczytał treść uchwały  i przystąpił do głosowania. 
 
 Rada Powiatu w obecności  21  radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  32 do protokołu). 
 
 g) zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2012. 
 

 Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej –  
przedstawił projekt powyŜszej uchwały omawiając zadania jakimi będzie 
zajmowała się Komisji w roku 2012. 
 
 Przewodniczący Komisji Statutowej Andrzej Hajdukiewicz 
poinformował, iŜ komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 Nie było głosów w dyskusji, więc przewodniczący Rady Powiatu Jerzy 
Śnieg odczytał treść uchwały i przystąpił do głosowania. 
 
Za przyjęciem głosowało – 16 osób, wstrzymało się – 5 osób, głosów 
przeciwnych  nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  33 do protokołu). 
 
h) zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2012. 
 

 Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej –  
przedstawił projekt powyŜszej uchwały i poinformował, Ŝe w roku 2012 
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Komisja planuje przeprowadzić dwie kontrole. Dodał, Ŝe terminy 
przeprowadzenia kontroli mogą ulec przesunięciu, jak równieŜ zadania 
kontrolne objęte planem kontroli komisji nie wykluczają moŜliwości 
uruchomienia w razie potrzeby innych zadań i kontroli dodatkowych 
nieplanowanych, a zleconych przez Radę Powiatu.   
 
 Przewodniczący Komisji Statutowej Andrzej Hajdukiewicz 
poinformował, iŜ komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
  
 Nie było głosów w dyskusji, więc przewodniczący Rady Powiatu Jerzy 
Śnieg odczytał treść uchwały i  przystąpił do głosowania. 
 
Za przyjęciem głosowało – 16 osób, wstrzymało się – 5 osób, głosów 
przeciwnych  nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  34 do protokołu). 
 
i) wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości połoŜonych w Barcicach w      
   gminie Ryjewo. 
 

 Andrzej Fortuna – wicestarosta - omówił projekt powyŜszej uchwały i 
prosi o jego przyjęcie. 

 Przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego , BudŜetu i Finansów 
Marek Szulc  poinformował, iŜ komisja  pozytywnie zaopiniowała powyŜszy 
projekt uchwały. 

 
 Nie było głosów w dyskusji, więc wiceprzewodniczący Rady Tomasz 
Frejnagiel odczytał treść uchwały. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania. 
 
Za przyjęciem głosowało- 19 osób, wstrzymały się – 2 osoby, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  35 do protokołu). 
  

j) nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Gminy        
    Kwidzyn do powiatowego zasobu nieruchomości, 
 
k) nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Gminy  
    Gardeja do powiatowego zasobu nieruchomości, 
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l) nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Miasta i  
   Gminy Prabuty do powiatowego zasobu nieruchomości, 
 
ł) nieodpłatnego  nabycia   nieruchomości  stanowiących  władność  Gminy   
  Sadlinki do powiatowego zasobu nieruchomości, 
 
m) nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości  
    Rolnych do powiatowego zasobu nieruchomości, 
 
n) nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Gminy      
    Ryjewo do powiatowego zasobu nieruchomości. 

 
 PoniewaŜ sześć  powyŜszych projektów uchwał dotyczy praktycznie tego 
samego tematu, przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg  zaproponował, aby 
omówione one zostały w jednym bloku, natomiast głosowanie nad nimi będzie 
przeprowadzone oddzielnie. O zabranie głosu i ich omówienie poprosił Pana 
wicestarostę Andrzeja Fortunę.  
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – omówił  szczegółowo projekty 
powyŜszych uchwał i prosi o ich przyjęcie. 
 
 Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
BudŜetu i Finansów  Marek Szulc i poinformował, Ŝe  komisja zapoznała się z 
projektami uchwał i zaopiniowała je pozytywnie. 
 
W dyskusji głos zabrali radni: Antoni Barganowski i Jerzy Śnieg. 
 
Odpowiedzi udzielił wicestarosta Andrzej Fortuna. 
 

j) nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Gminy        
    Kwidzyn do powiatowego zasobu nieruchomości. 
 

 Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzy Śnieg odczytał 
treść uchwały i przystąpił do głosowania. 
 
 Rada Powiatu w obecności  21  radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  36 do protokołu). 
 

k) nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Gminy  
    Gardeja do powiatowego zasobu nieruchomości. 
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 Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzy Śnieg odczytał 
treść uchwały i przystąpił do głosowania. 
 
 Rada Powiatu w obecności  21  radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  37 do protokołu). 
 
l) nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Miasta i  
   Gminy Prabuty do powiatowego zasobu nieruchomości. 
 

 Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzy Śnieg odczytał 
treść uchwały i przystąpił do głosowania. 
 
 Rada Powiatu w obecności  21  radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  38 do protokołu). 
 
ł) nieodpłatnego  nabycia   nieruchomości  stanowiących  władność  Gminy   
  Sadlinki do powiatowego zasobu nieruchomości. 
 

 Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzy Śnieg odczytał 
treść uchwały i przystąpił do głosowania. 
 
 Rada Powiatu w obecności  21  radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  39 do protokołu). 
 
m) nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości  
    Rolnych do powiatowego zasobu nieruchomości. 
 

 Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzy Śnieg odczytał 
treść uchwały i przystąpił do głosowania. 
 
 Rada Powiatu w obecności  21  radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  40 do protokołu). 
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n)nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Gminy      
    Ryjewo do powiatowego zasobu nieruchomości. 

 
 Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzy Śnieg odczytał 
treść uchwały i przystąpił do głosowania. 
 
 Rada Powiatu w obecności  21  radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  41 do protokołu).  
 
 Ad. 7 Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
  Zbigniew Koban – radny – dot. polityki oświatowej powiatu 
kwidzyńskiego – w dokumencie Strategia  na lata 2010-2015, w planach 
inwestycyjnych jest punkt: „Modernizacja obiektów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych  Nr 2 , termomodernizacja dachu, planowana na              
2010- 2011”. Jaki  jest stan realizacji tego zadania? 
 
28 lutego b.r.  przyjęliśmy uchwałę w sprawie uchylenia Powiatowego 
Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i  Spójności Społecznej. Podczas 
dyskusji w sprawie uchylenia tej uchwały, przedstawiciele administracji  
powiatu  podkreślali, Ŝe pomimo uchylenia wyŜej wymienionej uchwały 
partnerstwo, o którym była mowa w tej uchwale, będzie nadal funkcjonować. W 
związku z  tym prosi o informację, ile odbyło się spotkań partnerstwa od 
miesiąca marca, kto reprezentuje powiat w tym partnerstwie i jakie były jego 
działania merytoryczne od marca do dnia dzisiejszego? 
 
Na ostatniej sesji mówiliśmy duŜo ciepłych słów na temat  kwidzyńskiej 
oświaty, która jest zarządzana przez powiat. Jak jest ta oświata doceniana, 
szczególnie ci, którzy wkładają duŜo pracy w  te wyniki? Prosi o informacje, ile 
osób z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Nagród Starosty, otrzymało nagrody  
w roku 2010 i 2011 oraz jakie kwoty na ten cel zostały przeznaczone? 
   
  Ad.8 Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 
Odpowiedzi udzielili:    
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu – dot. ilości osób nagrodzonych 
i wydatkowanych kwot – odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 
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 Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu – dot. partnerstwa – 
odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – ZSP Nr 2 wymaga nie tylko remontu 
dachu, ale całego obiektu. Jest to obiekt zabytkowy. Mamy go umieszczonego w 
dokumencie Polityka oświatowa. Nie pamięta, czy to jest rok 2011 czy 2012, ale 
pamięta wieloletnią prognozę finansową i budŜet, w którym na pewno tego 
zadania nie ma. Natomiast została wykonana dokumentacja na wymianę 
pokrycia dachowego, ocieplenie i wymianę okien w  całym obiekcie. Kosztorys 
opiewa na  kwotę około 3.5 mln. zł. Nie sposób jest prowadzić tak szerokiego 
frontu inwestycyjnego, gdzie  inwestycje w okresie ostatnich dwóch lat 
prowadzone są tak naprawdę poza wyjątkiem jednej drogi, w oświacie. 
Pamiętajmy halę, która kosztuje 8 mln. zł., CKU i CKP to jest kwota 2.5 mln. zł. 
i podobnie ZSP Nr 4 dostosowywany do potrzeb Specjalnego Ośrodka , to około 
kolejne 3 mln. zł. i jeszcze wcześniej zrobione Barcice. Gdybyśmy zsumowali 
nakłady, to na pewno priorytetem  inwestycyjnym są  w ostatnich latach obiekty 
oświatowe. Natomiast  szkoła jest zapisana w 2015 r. Sprawdzimy i prześlemy. 
 
 Zbigniew Koban – radny -  jestem pewien, Ŝe akurat ten element jest 
tam wyodrębniony i jest  wpisany w  latach 2010-2011. Celem tej interpelacji 
nie jest Ŝądanie realizacji tego dokumentu, biorąc pod uwagę sytuację 
finansową. Natomiast warto jest weryfikować. Ten dokument, to jest uchwała 
Rady Powiatu, a uchwała Rady Powiatu powinna być przez zarząd realizowana. 
JeŜeli nie jest, to powinien być wniosek o to, Ŝeby to zmienić. Zapytałem, jak to 
będzie zrealizowane? Rozumiem, Ŝe jeŜeli mamy zapis ”termomodernizacja 
dachu”, to nie jest wykonanie dokumentacji na  termomodernizację, tylko  
pewnej rzeczy. I najrozsądniej byłoby, Ŝeby zarząd po prostu przedłoŜył 
wniosek o zmianę tej uchwały. Zawsze twierdziłem, Ŝe ta strategia to jest 
dokument fasadowy, który ma opisywać róŜną rzeczywistość w sposób 
magiczny, ale warto, to porządkować i wskazywać czego nie zrealizujemy. 
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – nie mam przed sobą  dokumentu 
„Polityka oświatowa”, natomiast mam  Wieloletnią prognozę finansową, to jest 
uchwała z dnia dzisiejszego i w wykazie jest „modernizacja obiektów  ZSP Nr 2 
- renowacja Pałacu Regencji” i jest zapisane tak: 2010 – 2015. Ponieśliśmy 
nakłady na wykonanie dokumentacji. Bez jakiejkolwiek dokumentacji nie 
moŜna rozpocząć Ŝadnej inwestycji. Dokumentacja, audyt energetyczny, jest 
równieŜ częścią inwestycji. Zanim połoŜymy cegłę,  trzeba przygotować pełną 
analizę dokumentacyjną i ekonomiczną, zabezpieczyć środki, uzyskać 
pozwolenia. W tym przypadku równieŜ uzgodnienia z konserwatorem 
zabytków. I dopiero wtedy, kiedy mamy komplet i mamy moŜliwości finansowe 
moŜemy rozpocząć  etap realizacji. Natomiast cały proces inwestycyjny polega 
przede wszystkim  na tym, Ŝe trzeba ją przygotować. 
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 Zbigniew Koban – radny – mam przed sobą dokument, jest on w formie 
elektronicznej na stronie Starostwa Powiatowego i jest zapis „ modernizacja 
obiektów ZSP Nr  2 – termomodernizacja dachu, jednostka organizacyjna 
odpowiedzialna za  realizację - Starostwo Powiatowe  2010-2011”. JeŜeli  ten 
zapis jest niejasny lub niezrozumiały, jeŜeli jest napisane, Ŝe dotyczy to kwestii 
opracowania dokumentacji lub innych tego typu rzeczy, a nie przeprowadzenia 
pewnego procesu inwestycyjnego, to znaczy, Ŝe rzeczywiście czegoś  nie 
rozumiem. Myślę, Ŝe warto zapoznawać się z dokumentami, które uchwala Rada 
i Ŝeby w momencie,  kiedy ich nie jesteśmy w stanie realizować wnioskować o 
ich zmianę. Jeszcze raz o to apeluję. Bo to jest najpierw, a potem jest ocena czy 
ci, którzy czytają te dokumenty, to są ludzie niekompetentni, nieprzygotowani i 
nie znający się na rzeczy. 
  
  Ad.9 Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
 
 Mirosław Górski – radny – złoŜył wniosek Klubu Radnych Prawa i 
Sprawiedliwości o przedłoŜenie pod głosowanie Rady Powiatu projektu 
uchwały i stanowiska w sprawie polityki  Rządu wobec samorządu 
terytorialnego  - stanowisko i projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowią załączniki 
nr 42 i 43 do protokołu. 
 
 Andrzej Hajdukiewicz – radny – przekazał zaproszenie do wzięcia 
udziału przedstawicieli Rady Powiatu  w meczu piłki siatkowej, który odbędzie 
się podczas XX Finału WOŚ o godz. 1600 na Sali gimnastycznej przy ul.      
Kamiennej 18 – załącznik nr 44 do protokołu. 
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta -  złoŜył oświadczenie -  załącznik nr 45 
do protokołu. 
 
 Zbigniew Koban – radny – oświadczył, Ŝe Pan Starosta Andrzej Fortuna 
26 września 2011 r. powiedział „chcę powiedzieć, Ŝe  od dziesięciu  lat  śledzimy 
wyniki finansowe Spółki. Nie było takiego roku, Ŝeby Spółka  do półrocza 
zamknęła się zyskiem”. To są zdania spisane z nagrania. Natomiast z wykresu, 
który przygotował Pan Wicestarosta wynika, Ŝe co najmniej cztery takie lata z  
dziesięciu były. Czy oświadczenie „ nie było takiego roku”, jest oświadczeniem 
prawdziwym, pozostawiam kaŜdemu do rozstrzygnięcia. 
 
 BoŜena Rybus – radna – prosi wszystkich, aby od nowego roku 
dyskutowali, spierali się, ale nie robili odniesień osobowych. ZłoŜyła wszystkim 
Ŝyczenia świąteczne. 
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  złoŜył Ŝyczenia świąteczne i 
noworoczne. Poinformował równieŜ, Ŝe do Rady wpłynęły równieŜ Ŝyczenia 
świąteczne od : przewodniczącego Rady w Prabutach i od Burmistrza Miasta i 
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Gminy Prabuty, Związku Nauczycielstwa Polskiego i od  Zarządu i Rady 
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Renawa”. 
 
- posiedzenie przewodniczących komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie 
się  9 stycznia   2012 r. o godz. 1530. 
 
  Ad.10  Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1820  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 
 
  
                                                                                        Przewodniczący Rady 
                                                                                                 Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Izydora Janiuk  
 
 
 
 
 
 
 

 


