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Protokół nr 21/XXI 

 
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

odbytej 24 września 2012 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 20 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). 
Nieobecna na posiedzeniu jest radna: Jolanta Szulc. 
 
Protokołuje: Justyna Tarka.  
 
 Ad. 3 Przystąpiono do punktu Przedstawienie porządku obrad. 

 
1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie  porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 19 z działalności zarządu. 
6. Informacja o sytuacji w Spółce „ZDROWIE”. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) o zmianie uchwały nr XIII/85/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

b) o zmianie uchwały nr XIII/86/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie budŜetu powiatu kwidzyńskiego 
na rok 2012, 

c) przyj ęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Kwidzyńskiego  na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019, 

d) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania samodzielnie Rady 
Powiatu Kwidzyńskiego przed Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym  
w Warszawie, 

e) przyznania tytułu „Honorowego Ambasadora Powiatu 
Kwidzyńskiego” Panu Cezaremu Grabarczykowi, 

f) nieodpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości, 
nieruchomości  od Agencji Nieruchomości Rolnych, 
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g) pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic w obrębie granic 
administracyjnych Miasta Prabuty. 

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

Do zaproponowanego projektu porządku  obrad Wicestarosta Andrzej 
Fortuna w imieniu zarządu proponuje w punkcie 7 podjęcie uchwał  
w sprawach: dopisanie projektu Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej ( dotacji celowej) Miastu i Gminie 
Prabuty. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Zarządu Powiatu 
Kwidzyńskiego i Komisji Planu Gospodarczego, BudŜetu i Finansów.   
 
Wniosek wicestarosty Andrzeja Fortuny: 
 
Za przyjęciem głosowało – 20 osób,  wstrzymało się –  0 osób, głosów 
przeciwnych nie było. 
 
Rada Powiatu w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu przyjęła 
wniosek wicestarosty Andrzeja Fortuny.     
 
 Następnie  przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad XXI 
sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego z uwzględnieniem przyjętych  zmian. 

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie  porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 19 z działalności zarządu. 
6. Informacja o sytuacji w Spółce „ZDROWIE”. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmianie uchwały nr XIII/85/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

b) o zmianie uchwały nr XIII/86/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie budŜetu powiatu 
kwidzyńskiego na rok 2012, 

c) przyj ęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Kwidzyńskiego  na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 
2016-2019, 

d) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania samodzielnie 
Rady Powiatu Kwidzyńskiego przed Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym  
w Warszawie, 
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e) przyznania tytułu „Honorowego Ambasadora Powiatu 
Kwidzyńskiego” Panu Cezaremu Grabarczykowi, 

f) nieodpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości, 
nieruchomości  od Agencji Nieruchomości Rolnych, 

g) pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic w obrębie granic 
administracyjnych Miasta Prabuty, 

h) udzielenia pomocy finansowej ( dotacji celowej) Miastu i Gminie 
Prabuty. 

 
12. Interpelacje i zapytania radnych. 
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
14. Wnioski i oświadczenia. 
15. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Porządek obrad stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 
 
 Ad.4. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady 
Powiatu.   

  
 Rada Powiatu w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła protokół z XX sesji. 
 

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 
 Ad.5.  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 19  
z działalności zarządu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 

Krystyna Łapacz – radna – dotyczy spotkania Zespołu ds. Rolnictwa 
przy Radzie Powiatu z 5 września 2012 r. w którym uczestniczył pan 
wicestarosta Andrzej Fortuna. Spotkanie dotyczyło stanu dróg wojewódzkich na 
terenie powiatu oraz moŜliwości kredytowania inwestycji w gospodarstwach 
rolnych kredytami preferencyjnymi. Proszę o bliŜsze wyjaśnienie, czy zapadły 
jakieś postanowienia, czy był obecny ktoś z przedstawicieli zarządu dróg 
wojewódzkich?   

Antoni Barganowski – radny – dotyczy spotkania w dniu 31 sierpnia 
2012 r. w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Kwidzyńskiego Parku 
Przemysłowo Technologicznym w którym uczestniczył pan wicestarosta 
Andrzej Fortuna. Czemu było poświecone to spotkanie, jakie są rezultaty i jaki 
jest stan zaawansowania tej inwestycji? 

W dniu 30 sierpnia 2012 r.  odbyło się posiedzenia zarządu powiatu  
w sprawie powołania zastępców dyrektorów w szkołach i placówce SOSW 
gdzie odbyły się konkursy. Dlaczego wicedyrektorzy powołani są tylko na rok? 
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Odpowiedzi udzielili  

 Danuta Woronowicz – członek zarządu – w sprawie odpowiedzi na 
pytanie radnego Antoniego Baranowskiego. Powoływanie na stanowisko 
kierownicze na okres 5 lat dotyczy tylko dyrektorów szkół, natomiast jeśli 
chodzi o praktykę to była taka, Ŝe w niektórych szkołach stanowisko 
kierownicze były powoływane na czas nieokreślony czyli tak naprawdę do 
emerytury. Zmieniał się dyrektor, był poddawany procedurom konkursowym co 
5 lat. Natomiast dlaczego zarząd powiatu opiniuje to stanowisko na okres 1 roku 
dlatego, Ŝe w tej chwili mamy do czynienia z dość dynamiczną sytuacją jeśli 
chodzi o warunki demograficzne, zmniejszają się liczby oddziałów i zgodnie  
z ramowymi statutami szkół chociaŜby stanowisko wicedyrektora przysługuje  
w szkołach które mają co najmniej 12 oddziałów a w tej chwili w szkołach 
róŜnie to się zmienia.  
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta -  w sprawie Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo Technologicznego  
w Górkach. Nadzwyczajne Zgromadzenie odbyło się na wniosek wspólników. 
Udziałowcami są Powiat Kwidzyński, Miasto Kwidzyn, Gmina Wiejska 
Kwidzyn i Bank Spółdzielczy. Zapoznaliśmy się z harmonogramem prac 
związanych z realizacją projektu. Uzyskaliśmy informacje od Zarządu, Ŝe na 
dzień dzisiejszy budowa, czyli realizacja tego programu idzie zgodnie  
z przyjętym harmonogramem. Nie ma opóźnień w realizacji, natomiast są 
problemy związane np. z firmą która pełniła nadzór inwestorski. W związku  
z zgłoszeniem upadłości firmy musieliśmy przeprowadzić dodatkowy konkurs, 
który wyłonił nowego inwestora. Rozmawialiśmy równieŜ na temat 
optymalizacji tego projektu, w czasie realizacji wychodną róŜne 
nieprzewidziane rzeczy. Podczas wykonywanych prac ziemnych gdzie 
wykonawca natrafił na duŜe pokłady torfu w związku z czym  zaistniała 
konieczność przeprojektowania bądź rezygnacji z niektórych odcinków drogi. 
Rozmawialiśmy równieŜ o płatnościach, te odbywają się w miarę terminowo. 
Największa faktura będzie za III kwartał. Podniesiony został temat konieczności 
podwyŜszenia udziałów wspólników o 120 000 zł. Dzisiaj projekt tej uchwały 
będziecie państwo głosować w sprawie przyjmowania korekty budŜetu. 
Poruszane były równieŜ sprawy bieŜące.  
 W sprawie spotkania Zespołu ds. Rolnictwa. Poruszane były dwa tematy. 
Jeden to moŜliwość korzystania przez rolników z kredytów preferencyjnych. 
Temat prezentowali przedstawiciele Powiślańskiego Banku Spółdzielczego. 
Wyjaśnili jakie zasady obowiązują, jak wygląda koncentracja tych kredytów. 
Poruszany był równieŜ stan dróg wojewódzkich. Nie było Ŝadnego 
przedstawiciela zarządu dróg wojewódzkich ale z innego spotkania gdzie zarząd 
dróg wojewódzkich był reprezentowany prze dyrektora wiemy, Ŝe inwestycja 
planowana na drogach wojewódzkich  będzie dotyczyła drogi nr 521. Jest to 
droga łącząca Prabuty z Kwidzynem, odcinek 21 km. Inwestycja ma się 
rozpocząć w roku 2015. Podczas tego spotkania prezentowaliśmy program 
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powiatowy dot. poprawy stanu technicznego dróg. Ten program aktualnie jest 
konsultowany w róŜnych środowiskach. Dzisiaj taka konsultacja odbyła się  
z gospodarzami gmin. Kolejny etap to komisje gmin. Oczekujemy uwag do tego 
programu i po tych uwagach zostanie on przedłoŜony komisji infrastruktury  
i wsi przy radzie powiatu kwidzyńskiego i dopiero po pozytywnej opinii trafi 
pod obrady sesji.   
  
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie nr 19  z działalności 
zarządu. 
 

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

 
Ad.6.  Przystąpiono do punktu Informacja o sytuacji w Spółce „ZDROWIE”. 
 

Ryszard Urbanowicz - Prezes NZOZ „Zdrowie” Sp. z o. o.   
w Kwidzynie jeŜeli chodzi o działalność Spółki ”ZDROWIE” w okresie tego 
roku wyniki finansowe za 8 miesięcy są następujące. Spółka w tej chwili 
zanotowała stratę na poziomie 372 000zł. natomiast dla porównania w roku 
ubiegłym było to 805 000 zł. Jeśli chodzi o wykonywane kontrakty to są one 
wykonywane na poziomie 102 – 103 % narastająco w skali miesiąca. Liczymy 
się z tym, Ŝe przekroczenie nie moŜe być większe niŜ było np. w zeszłym roku  
z tego powodu, Ŝe z sygnałów które są z funduszu wynika jednoznacznie, Ŝe 
zapłaty za nadwykonania nie będzie.  Kolejny temat to sprawa związana  
z wstrzymanym przyjmowaniem pacjentów na oddział kardiologiczny. Nie 
prawda jest, Ŝe oddział kardiologiczny została zamknięty,  wstrzymane zostały 
przyjęcia pacjentów na ten oddział a pacjenci którzy wymagają hospitalizacji 
przyjmowani są na oddziale wewnętrznym albo przekazywani są do szpitala 
posiadającego umowę. Wszystkie działania wykonywane przez spółkę w okresie 
zakończenia kontroli przez fundusz zostały wykonane zgodnie z wymaganiami 
wynikającymi z przepisów,  które określił fundusz. Na dzisiaj sytuacja wygląda, 
Ŝe decyzja Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku 
została przez nas zaskarŜona. W pierwszym etapie prezes funduszu odrzucił 
nasz wniosek poniewaŜ nie dopatrzył się niewłaściwej działalności dyrektora, 
aktualnie złoŜyliśmy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zadania 
inwestycyjne w szpitalu tj. wymiana windy, zadanie współfinansowane ze 
środków funduszu osób niepełnosprawnych. To zadanie ma być zrealizowane do 
9 grudnia 2012 r. Następne zadanie  które jest realizowane dotyczy stworzenia 
zintegrowanego systemu ratownictwa. Ta inwestycja ma być zrealizowana do  
28 grudnia 2012 r. Ostatnie zadanie które ma być zrealizowane to pacjent czyli 
wprowadzenie usługi rozwijające społeczeństwo informatyczne. Kolejny temat 
dotyczy realizacji uchwały zgromadzenia wspólników która została podjęta  
w czerwcu tego roku. W ramach realizacji zaproszenia zostały wysłane do  
7 potencjalnych oferentów. Wpłynęła jedna oferta, która spełnia wymogi 
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formalno prawne. Komisja przyjmuje ofertę, która spełnia wymogi w związku  
z czym podjęte będą działania zmierzające do podpisania umowy dzierŜawy.  
 
W dyskusji głos zabrali radni: Antoni Barganowski, Zbigniew Biesiekierski, 
BoŜena Rybus, Mirosław Górski, Zbigniew Koban, Andrzej Rupieta. 
 
Odpowiedzi udzielili: starosta Jerzy Godzik, wicestarosta Andrzej Fortuna, 
Prezes NZOZ „Zdrowie” Sp. z o. o.  w Kwidzynie Ryszard Urbanowicz, senator 
Leszek Czarnobaj.  
 
Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg ogłosił przerwę. 
 
Po przerwie wznowiono obrady sesji  i przystąpiono do kolejnego punktu 
podjęcie uchwał w sprawach. 
 
Ad.7.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach : 
 

a) zmianie uchwały nr XIII/85/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

 
 Marek Szulc – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
BudŜetu i Finansów – omówił projekt powyŜszej uchwały i prosi o jego 
przyjęcie. 
 
Poinformował równieŜ, Ŝe na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną 
opinię. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Za przyjęciem głosowało -  15 osób, wstrzymało się – 5 osób, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 6 do protokołu). 
 
b) zmianie uchwały nr XIII/86/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie budŜetu powiatu kwidzyńskiego na 
rok 2012, 

 
 Marek Szulc – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
BudŜetu i Finansów – omówił projekt powyŜszej uchwały i prosi o jego 
przyjęcie. 
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Poinformował równieŜ, Ŝe na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną 
opinię. 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał treść 
uchwały. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania. 

  
Za przyjęciem głosowało -  15 osób, wstrzymało się – 5 osób, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  7  do protokołu). 
. 

c) przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Kwidzyńskiego  na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019, 

 
Paulina Sikora  – Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie 

omówiła projekt powyŜszej uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 

Głos zabrał  Zdzisław  Biesiekierski, przewodniczący Komisji Ładu 
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  informując, iŜ 
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. 
 
W dyskusji głos zabrał radny: Grzegorz Wojtaś 
 
Odpowiedzi udzielili: wicestarosta Andrzej Fortuna, Paulina Sikora Państwowy 
Instytut Geologiczny w Warszawie 
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania. 
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 8 do protokołu). 
 

d) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania samodzielnie Rady 
Powiatu Kwidzyńskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym  
i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, 

 
Jerzy Godzik – starosta  omówił projekt powyŜszej uchwały i prosi o jego 

przyjęcie. 
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Głos zabrał Andrzej Hajdukiewicz, przewodniczący Komisji Statutowej 
informując, iŜ projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 
 
W dyskusji głos zabrali radni: Zbigniew Koban, Mirosław Górski 
 
Odpowiedzi udzielili: przewodniczący rady Jerzy Śnieg, członek zarządu 
Włodzimierz Dawidowski. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał treść uchwały. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania. 

  
Za przyjęciem głosowało -  15 osób, wstrzymała się – 1 osoba, przeciw 
głosowały – 4 osoby.  
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  9  do protokołu). 
 

e) przyznania tytułu „Honorowego Ambasadora Powiatu Kwidzyńskiego” 
Panu Cezaremu Grabarczykowi, 

 
Jerzy Godzik – starosta  omówił projekt powyŜszej uchwały i prosi o jego 

przyjęcie. 
 
Głos zabrał Andrzej Hajdukiewicz, przewodniczący Komisji Statutowej 
informując, iŜ projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 
 
W dyskusji głos zabrali radni: Zbigniew Koban, Mirosław Górski, Antoni 
Barganowski 
 
Odpowiedzi udzielił: starosta Jerzy Śnieg 
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania. 
 
Za przyjęciem głosowało -  15 osób, przeciw głosowało – 5 osób, głosów 
wstrzymujących nie było.  
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  10  do protokołu). 
 

f) nieodpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości, 
nieruchomości  od Agencji Nieruchomości Rolnych, 

 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta - omówił projekt powyŜszej uchwały i 

prosi o jego przyjęcie. 
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Głos zabrał Marek Szulc, przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
BudŜetu i Finansów informując, iŜ projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
komisji. 
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania. 
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 11 do protokołu). 
 

g) pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic w obrębie granic 
administracyjnych Miasta Prabuty, 

 
Andrzej Fortuna – wicestarosta - omówił projekt powyŜszej uchwały  

i prosi o jego przyjęcie. 
 
Głos zabrał Kazimierz  Kończalski, przewodniczący Komisji ds. Wsi  
i Infrastruktury Wiejskiej informując, iŜ projekt uchwały uzyskał pozytywną 
opinię komisji. 
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania. 
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 12 do protokołu). 
 

h) udzielenia pomocy finansowej ( dotacji celowej) Miastu i Gminie 
Prabuty. 

 
Andrzej Fortuna – wicestarosta - omówił projekt powyŜszej uchwały i 

prosi o jego przyjęcie. 
 
Głos zabrał Marek Szulc, przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
BudŜetu i Finansów informując, iŜ projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
komisji. 
 
W dyskusji głos zabrał radny: Zbigniew Biesiekierski  
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania. 
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Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 13 do protokołu). 
 

Ad. 8. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
   
  Ad.9. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 
Głosów w dyskusji nie było.  
 
 Ad. 10. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
   

Zbigniew Koban  – radny w związku z oświadczeniem Klubu Radnych 
Platformy Obywatelskiej z poprzedniej sesji oraz oświadczeniem radnej BoŜeny 
Rybus. Chciałbym zwrócić się z gorącym apelem do radnych wszystkich opcji 
aby nie robić ani nam ani sobie zarzutu, Ŝe prowadzimy działalność polityczną. 
Decydując się na to czy startowaliśmy w wyborach samorządowych, podpisując 
oświadczenia na kandydowanie na radnego wzięliśmy udział w przedsięwzięciu 
politycznym. Od roku 1989 działalność polityczna nie jest w Polsce czymś 
szczególnie groźnym czy niebezpiecznym. KaŜde środowisko polityczne 
reprezentuje swoje interesy, interesy swoich wyborców i to jest normalne, 
naturalne. Czynienie z tego zarzutu robienie z polityki rzeczy złej i nagannej jest 
psucie własnej opinii. Problem szpitala jest takim samym problemem 
politycznym jak kaŜdy inny problem, który na posiedzeniach rozpatrujemy, bo 
jest to kwestia wyboru pewnej drogi. KaŜda z opcji ma swoją koncepcję i ją 
realizuje przynajmniej próbuje do niej przekonać i nie ma w tym nic nagannego. 
  

Piotr Widz – radny chciałbym złoŜyć oświadczenie, Ŝe nie złoŜe 
kolejnego oświadczenia bo to się staję obłędna spiralą wzajemnego wysyłania 
do siebie komunikatu.  

 
 BoŜena Rybus – radna – oświadczam, Ŝe poczułam się zbulwersowana 
tym co powiedział radny Zbigniew Koban dlatego, Ŝe ja mówiąc do radnego 
Mirosława Górskiego mówiłam z najwyŜszym szacunkiem o pracy i to co 
reprezentuje sobą Pan Mirosław Górski.  
 
 Jerzy Godzik – starosta – oświadczam, Ŝe w piątek 28. 09.2012 r.  
o godz. 18:00 w CKJ odbędzie się spotkanie otwarte z panem posłem 
Niesiołowskim.   
 



 11 

 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  posiedzenie przewodniczących 
komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się 1 października  2012 r.  
o godz. 1530, 

 
 
  Ad.11.  Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1910  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 
 
  
                                                                                        Przewodniczący Rady 
                                                                                                
 

 
  Jerzy Śnieg 

Protokołowała: 
Justyna Tarka 
 

 


