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Protokół nr 5/V 

 
z   sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

odbytej 28 lutego 2011 r.  
 
 
 Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1530 otworzył  
sesję. 
 
 Ad.2 Po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności 
w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 21 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji ( lista obecności radnych  stanowi załącznik nr 1  do protokołu ). 
   
Protokołuje Izydora Janiuk. 
 
 Ad.3 Przystąpiono do punktu Przyjęcie porządku obrad. 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Ustalenie i zatwierdzenie projektu porządku obrad.  
4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie  Nr  3  z działalności  zarządu. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach : 

 
a) o zmianie uchwały nr IV/19/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy    
finansowej powiatu kwidzyńskiego na lata 2011-2024, 

 
b) o zmianie uchwały nr IV/20/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 
2011,  

 
c) określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2011 r., 
 

d) zmiany uchwały Nr XXXVII/273/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 
27 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu powiatu    kwidzyńskiego, 

 
e) uchylenia Uchwały Nr XV/100/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego   

z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu na 
Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej, 
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f) nieodpłatnego zbycia udziałów Powiatu Kwidzyńskiego  

w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo - Technologicznym Spółka  
z  ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Górki Gmina 
Kwidzyn na rzecz Gminy Miejskiej Kwidzyn,  

 
g) nieodpłatnego zbycia udziałów Powiatu Kwidzyńskiego  

w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo - Technologicznym Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Górki Gmina 
Kwidzyn na rzecz Gminy Kwidzyn, 

 
h) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych  oraz szkół 

specjalnych w powiecie kwidzyńskim przewidzianych do    funkcjonowania 
od  1 września 2011 r.  

 
i) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu powiatu, w formie 

dotacji celowej, na budowę kanalizacji deszczowej  w ul.   Podjazdowej w 
Kwidzynie, 

 
j) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu powiatu, w formie 

dotacji celowej, na konserwację i urządzanie zieleni miejskiej, 
 

k) określenia „Zasad finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 
zakresie zadań Powiatu, z budżetu Powiatu, na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora 
finansów publicznych”. 

 
8.Interpelacje i zapytania radnych. 
9.Odpowiedzi na interpelacje. 
10.Wnioski i oświadczenia radnych. 
11.Zamknięcie obrad sesji. 

 

 Do zaproponowanego projektu porządku  obrad Starosta Jerzy Godzik    
w imieniu zarządu proponuje dodanie uchwały w sprawie zmiany uchwały  
Nr IV/21/2011 rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie 
przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej . Do  uchwały wkradł się błąd 
polegający na tym, że w § 4 zamiast użyć słów „Uchwała wchodzi w życie z dniem  
podjęcia” użyto słów „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia Porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego”. Powiadomiono już wcześniej nadzór  Wojewody, że będzie 
wniosek  o poprawienie, żeby nie uchylano tej uchwały.  
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  Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg - przystąpił do głosowania nad 
zgłoszonym przez Pana Starostę Jerzego Godzika  wnioskiem o dodanie do 
projektu porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  
Nr IV/21/2011 rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie 
przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej .  
 
 Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła wniosek Starosty Jerzego Godzika.    
 

Zgłoszony wniosek został przyjęty. 
 
 Do zaproponowanego projektu porządku obrad sesji Katarzyna Opacka, 
przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji 
Zawodowej w imieniu komisji prosi o wniesienie uchwały w sprawie wysokości 
środków Funduszu Pracy. Na ostatnim posiedzeniu komisji odbyło się spotkanie z 
Dyrektorem PUP Panem Jerzym Bartnickim i  dyskusja, która dotyczyła też 
zmiany i obniżenia środków Funduszu Pracy na rok  2011 w bardzo drastyczny 
sposób, tj. z 7.700.000 zł na 1.800.000 zł w roku bieżącym. Jest zasadne przyjęcie 
tej uchwały, dotyczy ona właśnie tego radykalnego zmniejszenia środków, a tym 
samym stanowiska Komisji w tej sprawie. 
 
  Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg - przystąpił do głosowania nad 
zgłoszonym przez Panią Katarzynę Opacką przewodniczącą Komisji Polityki 
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej wniosku o dodanie do 
projektu porządku obrad, projektu uchwały w sprawie wysokości  środków 
Funduszu Pracy.  
 
 Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie przyjęła wniosek przewodniczącej Komisji Polityki Prorodzinnej, 
Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej  Katarzyny Opackiej. 
 

Zgłoszony wniosek został przyjęty. 
 
 Następnie  przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt porządku obrad 
V sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego z uwzględnieniem przyjętych  zmian. 
 

1.Otwarcie sesji. 
2.Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3.Ustalenie i zatwierdzenie projektu porządku obrad.  
4.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu. 
5.Sprawozdanie Nr 3 z działalności zarządu. 
6.Podjęcie uchwał w sprawach : 
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a) zmianie uchwały nr IV/19/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 
stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
powiatu kwidzyńskiego na lata 2011-2024, 

b)  o zmianie uchwały nr IV/20/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 
2011,  

c) określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2011 r., 

d) zmiany uchwały Nr XXXVII/273/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 
czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu powiatu kwidzyńskiego, 

e)  uchylenia Uchwały Nr XV/100/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
 z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu na  
Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej, 

f) nieodpłatnego zbycia udziałów Powiatu Kwidzyńskiego  
w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo - Technologicznym Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Górki Gmina Kwidzyn na rzecz 
Gminy Miejskiej Kwidzyn,  

g) nieodpłatnego zbycia udziałów Powiatu Kwidzyńskiego  
w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo - Technologicznym Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Górki Gmina Kwidzyn na rzecz 
Gminy Kwidzyn, 

h) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych  oraz szkół 
specjalnych w powiecie kwidzyńskim przewidzianych do    funkcjonowania  
od 1 września 2011 r.  

i) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu powiatu, w formie 
dotacji celowej, na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Podjazdowej  
w Kwidzynie, 

j) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu powiatu, w formie 
dotacji celowej, na konserwację i urządzanie zieleni miejskiej,  

k) określenia „Zasad finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 
zakresie zadań Powiatu, z budżetu Powiatu, na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora 
finansów publicznych”, 

l) zmiany  Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 
stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, 

 ł) wysokości środków Funduszu Pracy. 
      

    7.Interpelacje i zapytania radnych. 
    9.Odpowiedzi na interpelacje. 
    9.Wnioski i oświadczenia radnych. 
    10.Zamknięcie obrad sesji. 
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  Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła porządek obrad. 
 

Porządek obrad został przyjęty. 
  
 Ad.4 Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu.   
 
 Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła protokół z IV sesji. 
 

Protokół został przyjęty (załącznik nr 2 do protokołu  ). 
 
 Ad.5 Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania Nr 3 z działalności 
zarządu. 
 
W dyskusji głos zabrali : 
  
 Antoni Barganowski – radny – dot. ważniejszych spotkań z udziałem 
członków zarządu – w dniu 17.01.2011 r. starosta Jerzy Godzik i Wicestarosta 
Andrzej Fortuna  spotkali się ze Starostą Sztumskim na temat współpracy między 
samorządami -  na czym ta współpraca miałaby polegać w najbliższym okresie? 
 
Dot. spotkania w dniu 4 lutego 2011 r. starosta Jerzy Godzik wziął  udział w 
Konwencie Starostów w Żukowie – czym się ten Konwent zajmował? 
  
 Odpowiedzi udzielili: 
 
 Jerzy Godzik – starosta -  ponieważ starosta i wicestarosta w Sztumie są 
nowi, więc  przyjechali się przedstawić i zadeklarować chęć współpracy. Istnieje 
możliwość współpracy na polu powołania subregionu dolnej Wisły, gdzie można 
będzie promować subregion w dziedzinie gospodarczej, wykorzystać pewną 
koordynację działań oświatowych, współpraca na bazie kulturalnej i sportowej 
również. Jak to będzie wyglądało, zależy od władz obydwu powiatów. 
 
Dot. Konwentu Starostów  w Żukowie -  był to pierwszy konwent po wyborach. Na 
tym Konwencie między innymi Dyrektor Sulęta przedstawił propozycję 
funkcjonowania Sztabu Zarządzania Kryzysowego. Będzie jedno Centrum na bazie 
Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Medyczne Centra, które są w kilku powiatach, 
będą likwidowane. Od 1 lipca 2011 r. będzie funkcjonowało już Centrum 
Medyczne dla Trójmiasta, które będzie obsługiwało w czasie polskiej prezydencji 
w Unii Europejskiej Trójmiasto i sąsiednie powiaty. Model docelowy jest taki, że 
np. w dziedzinie medycyny będzie 11 centrów dyspozycyjnych. Prawdopodobnie 
będzie jedno centrum zarządzania. Były również zapowiedzi wybrania 
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przewodniczącego Konwentu. Wybrano ponownie panią Janinę Kwiecień, Starosta 
Słupski i Starosta Kwidzyński zostali wiceprzewodniczącymi Konwentu. 
 
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie nr 3  z działalności zarządu. 
 

Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr   3 do protokołu). 
  
 Ad. 6 Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach: 

 
 

a) o zmianie uchwały nr IV/19/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  z dnia 31 
stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu 
kwidzyńskiego na lata 2011-2024. 

 
 Ewa Bejgrowicz – skarbnik – szczegółowo omówiła projekt uchwały i 
prosi o jego podjęcie. 
 
 Głos zabrał Marek Szulc, przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
Budżetu i Finansów informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
komisji. 
 
 Nie było głosów w dyskusji, więc przewodniczący Rady Powiatu Jerzy 
Śnieg odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Za podjęciem głosowało – 16 osób, przeciw głosowało – 5 osób, głosów 
wstrzymujących się nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 4 do protokołu ). 
 

b) o zmianie uchwały nr IV/20/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 
2011.  

 
 Ewa Bejgrowicz – skarbnik – szczegółowo omówiła projekt uchwały i 
prosi o jego podjęcie. 
 
W dyskusji głos zabrał radny Mirosław Górski. 
 
Odpowiedzi udzieliła skarbnik Ewa Bejgrowicz. 
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 Głos zabrał Marek Szulc, przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
Budżetu i Finansów informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
komisji. 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał treść  
projektu uchwały.   
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania nad 
omówionym projektem uchwały. 
 
Za podjęciem głosowało – 16 osób, przeciw głosowało – 5 osób, głosów 
wstrzymujących się nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 5 do protokołu ). 
 
c) określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2011 r. 
 
 Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu – omówił projekt uchwały i 
prosi o jego podjęcie. 
 
 Głos zabrała Katarzyna Opacka  przewodnicząca Komisji Polityki 
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej informując, iż projekt 
uchwały uzyskał  pozytywną opinię komisji. 
 
W dyskusji głos zabrał radny Zbigniew Koban. 
 
  Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść projektu uchwały 
i przystąpiono do głosowania. 
 
 Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła uchwałę. 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 6 do protokołu ). 
 

d) zmiany uchwały Nr XXXVII/273/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z 
dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu powiatu 
kwidzyńskiego. 

 
 Jerzy Godzik – starosta – omówił projekt uchwały i wnosi o jego podjęcie. 
 
 Głos zabrał Andrzej Hajdukiewicz  przewodniczący Komisji Statutowej  i 
poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 
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W dyskusji glos zabrali : Mirosław Górski, Zbigniew Koban i Andrzej Zwolak. 
 
 Mirosław Górski – radny – w imieniu Klubu Radnych Prawa i 
Sprawiedliwości składa dwa wnioski formalne.   
 
I wniosek 
O zmianę uchwały w pkt 5 § 16 ppkt. 3 - dotyczy terminu sesji  poświęconej 
monitorowaniu strategii , która w nowelizacji określana jest na 30 czerwca. Klub 
uważa, że powinien pozostać termin 31 maja i taki składa wniosek. 
 
II wniosek 
Dotyczy pkt 7 § 18 - terminu udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych. 
Według  Klubu dla zarządu powiatu powinien pozostać termin                              
14-dniowy.Natomiast jeżeli są rzeczywiste trudności z odpowiedzią na  interpelację 
podmiotów zewnętrznych , do których zostaną te interpelacje skierowane, to można 
zaaprobować wydłużenie tego terminu do 30 dni. Jest propozycja, żeby dodać w 
tym punkcie ppkt. 5: „W przypadku, gdy złożoną interpelację należy przekazać 
zgodnie z właściwością poza Starostwo, termin wydłuża się do 30 dni”. 
 
Odpowiedzi udzielili: starosta Jerzy Godzik i wicestarosta Andrzej Fortuna 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania nad 
wnioskami zgłoszonymi przez Mirosława Górskiego przewodniczącego Klubu 
radnych PiS. 
 
I wniosek: 
Zmiana terminu sesji poświęconej monitorowaniu Strategii Powiatu z 30 czerwca  
na 31 maja co roku. 
 
Za przyjęciem wniosku głosowało – 5 osób,  przeciw głosowało – 16 osób, głosów 
wstrzymujących nie było. 
 

Wniosek nie został przyjęty. 
 

II wniosek: 
Propozycja pozostawienia  udzielania  odpowiedzi na interpelacje radnych w ciągu 
14 dni. 
 
Za przyjęciem wniosku głosowało – 5 osób,  przeciw głosowało – 16 osób, głosów 
wstrzymujących nie było. 
 

Wniosek nie został przyjęty. 
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 Nie było więcej głosów w dyskusji, więc przewodniczący Rady Powiatu 
Jerzy Śnieg odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
 Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 7 do protokołu ). 
 

e) uchylenia Uchwały Nr XV/100/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 
10 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu na 
Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. 

 
 Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu – omówił projekt uchwały i 
prosi o jego podjęcie. 
 
 Głos zabrała Katarzyna Opacka  przewodnicząca Komisji Polityki 
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej informując, iż projekt 
uchwały uzyskał  pozytywną opinię komisji. 
 
W dyskusji głos zabrali: Zbigniew Koban i Mirosław Górski. 
 
Odpowiedzi udzielili: Włodzimierz Dawidowski - członek zarządu i Małgorzata 
Wodejko - dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu. 
 
 Nie było więcej głosów w dyskusji, więc przewodniczący Rady Powiatu 
Jerzy Śnieg odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Za przyjęciem  głosowało – 16 osób, przeciw głosowały – 2 osoby, wstrzymały się 
– 3 osoby. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 8 do protokołu ). 
 

Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5-cio minutową przerwę. 
 
 Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do dalszego ciągu punktu 
Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

f) nieodpłatnego zbycia udziałów Powiatu Kwidzyńskiego w Kwidzyńskim 
Parku Przemysłowo - Technologicznym Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Górki Gmina Kwidzyn na 
rzecz Gminy Miejskiej Kwidzyn. 
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  Andrzej Fortuna  –  wicestarosta - omówił projekt uchwały i prosi o jego 
podjęcie. 
 
 Głos zabrał Marek Szulc, przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
Budżetu i Finansów informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
komisji. 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał treść  
projektu uchwały.   
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania nad 
omówionym projektem uchwały. 
 
Za przyjęciem głosowało – 19 osób, wstrzymały się – 2 osoby, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 9 do protokołu ). 
 

g) nieodpłatnego zbycia udziałów Powiatu Kwidzyńskiego w Kwidzyńskim 
Parku Przemysłowo - Technologicznym Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Górki Gmina  Kwidzyn na  
rzecz Gminy Kwidzyn, 

 
  Andrzej Fortuna  –  wicestarosta - omówił projekt uchwały i prosi o jego 
podjęcie. 
 
 Głos zabrał Marek Szulc, przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
Budżetu i Finansów informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
komisji. 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał treść  
projektu uchwały.   
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania nad 
omówionym projektem uchwały. 
 
Za przyjęciem głosowało – 20 osób, wstrzymała się – 1 osoba, głosów przeciwnych 
nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 10 do protokołu ). 
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h) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych  oraz szkół 
specjalnych w powiecie kwidzyńskim przewidzianych do    funkcjonowania          
od 1 września 2011 r.  

 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu -  omówiła projekt uchwały i prosi 
o jego podjęcie. 
 
 Głos zabrała Jolanta Szulc przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną 
opinię. 
 
 Nie było głosów w dyskusji, więc przewodniczący Rady Powiatu Jerzy 
Śnieg odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
 Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 11 do protokołu ). 
 

i) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu powiatu, w 
formie dotacji celowej, na budowę kanalizacji deszczowej  w ul. 
Podjazdowej w Kwidzynie. 

 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta - omówił projekt uchwały i wnosi o jego 
przyjęcie. 
 
 Głos zabrał Marek Szulc, przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
Budżetu i Finansów informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
komisji. 
 
 Nie było głosów w dyskusji, więc przewodniczący Rady Powiatu Jerzy 
Śnieg odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
 Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 12 do protokołu ). 
 

j) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu powiatu, w 
formie dotacji celowej, na konserwację i urządzanie zieleni miejskiej. 

 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta - omówił projekt uchwały i wnosi o jego 
przyjęcie. 
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 Głos zabrał Marek Szulc, przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
Budżetu i Finansów informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
komisji. 
 
 Nie było głosów w dyskusji, więc przewodniczący Rady Powiatu Jerzy 
Śnieg odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Za przyjęciem  głosowało – 18 osób, wstrzymały się - 3 osoby, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 13 do protokołu ). 
 

k) określenia „Zasad finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w zakresie zadań Powiatu, z budżetu Powiatu, na finansowanie lub  
dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora 
finansów publicznych”. 

      
  Andrzej Fortuna – wicestarosta - omówił projekt uchwały i wnosi o jego 
przyjęcie. 
 
 Głos zabrał Zdzisław Biesiekierski przewodniczący Komisji Ładu 
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informując, iż projekt 
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 
 
 Nie było głosów w dyskusji, więc przewodniczący Rady Powiatu Jerzy 
Śnieg odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
 Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 14 do protokołu ). 
 

l) zmiany Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31  
stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji 
rządowej, 

 
 Jerzy Godzik – starosta – omówił projekt powyższej uchwały i wnosi o 
jego podjęcie. 
 Głos zabrał Zdzisław Biesiekierski przewodniczący Komisji Ładu 
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informując, iż projekt 
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 
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W dyskusji głos zabrał radny Zbigniew Koban. 
 
Odpowiedzi udzielił starosta Jerzy Godzik. 
 
 Nie było więcej głosów w dyskusji, więc przewodniczący Rady Powiatu 
Jerzy Śnieg odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
 Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 15 do protokołu ). 
 

 ł) wysokości środków Funduszy Pracy. 
 

 Katarzyna Opacka -  przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej, 
Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej -  omówiła projekt powyższej 
uchwały i wnosi o podjęcie. Poinformowała również , że Komisja na posiedzeniu 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji głos zabrali radni: Mirosław Górski, Andrzej Zwolak i Zbigniew 
Koban. 
 
Odpowiedzi udzielił:  starosta Jerzy Godzik. 
 
 Ponieważ projekt uchwały został odczytany przez przewodniczącą Komisji 
Polityki Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Katarzynę 
Opacką,  przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do głosowania. 
  
 Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 16 do protokołu ). 
 

Ad. 7 Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
  
  Zbigniew Koban- radny –  w związku z przyjęciem uchwały o uchyleniu 
uchwały w sprawie Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i 
Spójności Społecznej prosi o informację o działaniach władz powiatu 
kwidzyńskiego w sprawie realizacji tego programu oraz o informację o efektach 
wynikających z realizacji tego programu. 
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 Prosi o informację o tym, jaki był całkowity koszt adaptacji obecnej siedziby 
Starostwa Powiatowego oraz jakie były źródła finansowania tego przedsięwzięcia? 

 
Ad.8 Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje. 

 
Odpowiedzi udzielił: 
 
 Jerzy Godzik – starosta – dot. informacji na  temat działań i efektów  
Programu na Rzecz Wzrostu  Zatrudnienia i Spójności Społecznej – odpowiedź 
zostanie udzielona na piśmie. 
 
 Natomiast jeżeli chodzi o całkowity koszt adaptacji Starostwa, takie informacje 
były podawane wielokrotnie do wiadomości publicznej. Te informacje są na stronie 
internetowej Starostwa i można  się z nimi zapoznać. 
 
  Zbigniew Koban – radny – nie uzyskaliśmy żadnych konkretnych liczb , 
więc prosi  o konkretną odpowiedź, nie żąda jej natychmiast. Jeżeli taka odpowiedź 
jest niemożliwa, to też prosi o informację, że takiej  odpowiedzi Pan Starosta mi nie 
udzieli. 
 
 Jerzy Godzik – starosta – oczywiście, odpowiedź zostanie udzielona na 
piśmie. 
 
 Ad.9 Przystąpiono do  punktu Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
 Mirosław Górski – przewodniczący Klubu Radnych PiS- odsyłanie 
radnych żeby na swoje wątpliwości szukali odpowiedzi na stronach internetowych 
czy w innych źródłach uważa za działanie sprzeczne ze  Statutem Powiatu. Po to 
jest ten punkt Interpelacje i zapytania radnych, takie są obowiązki zarządu, żeby na 
pytania,  odpowiedzieć radnym w sposób wyczerpujący. 
 
 Jerzy Godzik – starosta -  strony internetowe nie istnieją dlatego, żeby 
zdobyć jakieś punkty, tylko  dlatego, żeby tam uzyskiwać informacje. Można 
szereg informacji, o które pyta się na sesjach, właśnie z tych stron sobie 
zaczerpnąć. One są ogólnie dostępne. 
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  11 marca b.r. o godz. 1030 w Sali 
215 odbędzie się szkolenie radnych. 
 
- Komenda Hufca ZHP im. Kwidzyniaków w Kwidzynie zaprasza na XXVII 
Festiwal Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Poezji Śpiewanej, który odbędzie się 
w dniach 4-5.03.2011 w Teatrze Miejskim w Kwidzynie. 
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- zebranie przewodniczących komisji i klubów odbędzie się 7 marca 2011 o godz. 
1530. 
 
 
 Ad.10 Wobec wyczerpania porządku sesji przewodniczący Rady Powiatu 
Jerzy Śnieg o godz. 1810  zamknął obrady V sesji. 
 
Protokołowała: 
Izydora Janiuk                                                                             
                                                                                        Przewodniczący Rady 
                                                                                 Jerzy Śnieg 


