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Protokół nr 19/XIX 

 
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

odbytej 25 czerwca 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 19 radnych, co wobec ustawowego składu 
Rady wynoszącego 21 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji (listy obecności radnych i gości  stanowią załączniki nr 1 i 2 do 
protokołu). 
 
Nieobecni na posiedzeniu są radni Andrzej Rupieta i Zbigniew Koban. 
 
Protokołuje: Justyna Tarka.  
 
 Ad. 3. Przystąpiono do punktu Przedstawienie porządku obrad. 

 
1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie  porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 17 z działalności zarządu. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 
a) przeprowadzenia referendum powiatowego, 
b) powołania Powiatowej Komisji do Spraw Referendum,   
c) o zmianie uchwały nr XIII/85/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej, 

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

e) przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno – 
Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2011 r., 

f)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu kwidzyńskiego za 2011 
r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu powiatu kwidzyńskiego za 
2011 r., 

g) absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za rok 2011. 
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7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
9. Wnioski i oświadczenia. 
10. Zamknięcie obrad sesji. 

 
W trakcie obrad sesji doszedł radny Zbigniew Koban. Obecnie w posiedzeniu 
uczestniczy 20 radnych.  
 

Do porządku obrad radny Mirosław Górski w imieniu Klubu Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości zaproponował zdjęcie z obrad sesji uchwały w sprawie 
przeprowadzenia referendum powiatowego oraz uchwały w sprawie powołania 
Powiatowej Komisji do Spraw Referendum. My jako grupa inicjatywna 
złoŜyliśmy propozycje, Ŝeby referendum odbyło się w dniu 7 września 2012 r. 
ten termin jest moŜliwy pod pewnymi warunkami. Pierwszy warunek to taki, Ŝe 
wykorzystamy 30 dniowy termin od momentu złoŜenia wniosku  
o przeprowadzenie referendum, czyli podejmiemy uchwałę najpóźniej  
w 30 dniu. MoŜna tą uchwałę podjąć  w dniu 6 lipca 2012 r. W związku z tym 
chcielibyśmy złoŜyć drugi wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej rady 
powiatu w piątek 6 lipca 2012 r. i na tej sesji moglibyśmy podjąć uchwałę  
w sprawie referendum i powołania komisji do  jej przeprowadzenia. Drugi 
warunek to taki, Ŝe referendum powinno odbyć się w ciągu 50 dni od dnia 
publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.  
W ciągu tego tygodnia moglibyśmy szanse uzgodnić termin publikacji  
z odpowiednimi słuŜbami wojewody. Przynajmniej ustalić, którego dnia 
planowane jest wydanie takiego dziennika i jeŜeli będzie to moŜliwe wtedy 
moglibyśmy uzgodnić w uchwale termin przeprowadzenia referendum na dzień 
7 września 2012 r. 
  
 Wicestarosta Andrzej Fortuna chciałbym abyście państwo zastanowili 
się nad wnioskiem radnego Mirosława Górskiego. Podpisy trafiły na moje ręce, 
czytałem wniosek inicjatorów tegoŜ referendum. Inicjatorzy zwracają się do 
rady powiatu czyli uwaŜam, Ŝe decyzje o terminie podejmie większość. JeŜeli 
chodzi o terminy chciałbym zapewnić, Ŝe zarząd ze zrozumieniem czyta ustawę 
z 2000 r. w sprawie referendum lokalnego. Tam są określone terminy i zarząd 
dobrze je zna i umie odczytać, stąd  termin 12 sierpnia 2012 r. To nie jest Ŝaden 
zabieg polityczny, tak to wynika z kalendarium, które rozpoczęło się  
11 kwietnia 2012 r. w momencie kiedy grupa inicjatorów złoŜyła zapowiedź  
o tym, Ŝe do takiego referendum będzie zmierzać. Kolejna data graniczna to 
termin złoŜenia podpisów, 8 czerwiec 2012 r. PoniewaŜ najbliŜsza sesja po  
8 czerwca 2012 r. odbywa się dzisiaj 25 czerwca 2012 r. jest to wystarczający 
czas Ŝeby komisja powołana  30 kwietnia 2012 r. zapoznała się z wnioskiem czy 
jest zgodny z prawem i czy spełnia wymagania. To zostało wykonane, nie 
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wniesiono uwag co do ilości zebranych podpisów. Reszte wynika z ustawy.  
Osobiście nie rozmawiałem z Ŝadnym przedstawicielem wojewody, kiedy ta 
uchwała jeśli dzisiaj zostanie podjęta, zostanie ogłoszona, ale z tego co wiem w 
ostatnim okresie uchwały tego typu ukazują się w przeciągu 3 do 5 dni bez 
Ŝadnego ponaglania i uzgadniania terminu publikacji. W naszej długoletniej 
praktyce samorządowej nigdy nie dąŜyliśmy do tego Ŝeby w jakikolwiek sposób 
zabiegać co do terminu ogłoszenia to jest kompetencja i rola pana wojewody. 
Chciałbym Ŝebyście państwo podjęli dzisiaj decyzje i uznali głos większości. 
 
 Radny Mirosław Górski nie twierdze, Ŝe termin ustalony przez państwa 
jest niezgodny z ustawą. To jest termin dogodny dla tych, którzy są 
zainteresowani, Ŝeby referendum odbyło się z najmniejszą moŜliwą frekwencją 
poniewaŜ będzie ono przypadało przed tzw. wydłuŜonym weekendem. Myślę, 
Ŝe nie jest intencją rady, która szanuje zasady samostanowienia i wypowiadania 
się mieszkańców. Chce maksymalnie korzystać z narzędzia demokracji Ŝeby 
umoŜliwi ć mieszkańcom udział w referendum dlatego nasza propozycja zmierza 
w tym kierunku. UwaŜamy, Ŝe ustawodawca nie przypadkiem zapisał, Ŝe termin 
referendum tj. 50 dni od daty publikacji a nie od daty podjęcia uchwały. JeŜeli ta 
publikacja moŜe nastąpić to dlaczego nie mielibyśmy tego spróbować uzgodnić  
i ustalić. Jeśli by się okazało, Ŝe nie moŜna to siła wyŜsza nie będziemy naginać 
przepisów czy zwyczajów, zasad obowiązujących w organie nadzorczym. 
Gdyby się tak okazało, Ŝe planowana publikacja umoŜliwia przeprowadzenie 
referendum w dniu 6 września 2012 r. to z całą pewnością wykazalibyście 
państwo wole zorganizowania tego referendum w taki sposób Ŝeby rzeczywiście 
wszyscy mieszkańcy zainteresowani mogli się wypowiedzieć i o to nam chodzi. 
Prosimy państwa o uwzględnienie naszego wniosku.  
 
 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania nad 
zgłoszonym przez Pana Radnego Mirosława Górskiego wniosku o wycofanie z 
porządku obrad, projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum 
powiatowego oraz projektu uchwały w sprawie powołania Powiatowej Komisji 
do Spraw Referendum.   
 
Za głosowało – 4 osoby, przeciw głosowało 16 osób, wstrzymujących głosów 
nie było. 
 

Zgłoszony wniosek został odrzucony. 
 

 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg w związku z tym, Ŝe pierwszy 
wniosek radnego Mirosława Górskiego został odrzucony, drugi wniosek  
w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej w dniu 6 lipca 2012 r. nie ma 
uzasadnienia.  
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 Następnie Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg odczytał porządek obrad 
XIX sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego.  
 

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie  porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 17 z działalności zarządu. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) przeprowadzenia referendum powiatowego, 
b) powołania Powiatowej Komisji do Spraw Referendum,   
c) o zmianie uchwały nr XIII/85/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej, 

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

e) przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno – 
Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2011 r., 

f)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu kwidzyńskiego za 
2011 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu powiatu 
kwidzyńskiego za 2011 r., 

g) absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za rok 2011. 
 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
9. Wnioski i oświadczenia. 
10. Zamknięcie obrad sesji. 

 
 
Porządek obrad stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 
 
 Ad.4. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady 
Powiatu.   

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

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 
 Ad.5.  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 17  
z działalności zarządu. 
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W dyskusji głos zabrali: 
 
 Grzegorz Wojtaś – radny w sprawie spotkania 29 maja 2012 r. na temat 
zapobiegania powodziom i podtopieniom w Gdańsku, temat związany  
z urządzeniami melioracji wodnych na terenie śuław.  
 
Odpowiedzi udzielił : 
 
 Jerzy Godzik – starosta – było to spotkanie zorganizowane przez Urząd 
Marszałkowski. Spotkanie to dotyczyło terenów powiatu nowodworskiego  
i gdańskiego. Jako sąsiedzi jesteśmy zainteresowani tymi przedsięwzięciami. 
Które będą tam realizowane dosyć spore nakłady finansowe. Taki był wymóg 
poniewaŜ dofinansowanie było z Unii Europejskiej na zorganizowanie takiej 
konferencji. 
  
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie nr 17  z działalności 
zarządu. 
 

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

Ad.6.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach : 
 

a) przeprowadzenia referendum powiatowego, 
 

Andrzej Fortuna – wicestarosta – w imieniu zarządu chciałbym 
przedstawić projekt uchwały dotyczący przeprowadzenia referendum 
powiatowego. Działamy na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym  
z 1998 roku jak równieŜ na podstawie ustawy z 15 września 2000 roku  
o referendum lokalnym. NajwaŜniejsze postanowienie z tego referendum 
znajduje się w § 1, Ŝe postanawia się na wniosek mieszkańców przeprowadzić  
w dniu 12 sierpnia 2012 r. referendum powiatowe. Głosujący w referendum 
mają odpowiedzieć na pytanie "Czy jesteś za utrzymaniem samorządowej 
kontroli nad szpitalem powiatowym poprzez pozostawienie co najmniej 51% 
udziałów Powiatu Kwidzyńskiego w "Zdrowie" sp. z o.o.?". Do tej uchwały 
załączone jest kalendarium jak równieŜ wzory kart do głosowania. Referendum 
będzie moŜliwe do przeprowadzenia, wtedy kiedy zawrzemy odpowiednie 
porozumienia z samorządami gmin z naszego powiatu. Chodzi o udostępnienie 
list wyborców, o sprawdzenie, zgłaszanie osób niepełnosprawnych, które 
chciałyby głosować, pełnomocników osób niewidzących, którym będą 
udostępnione nakładki by mogli głosować w alfabecie Braille’a. Chodzi  
o przygotowanie obwodowych komisji wyborczych a tych komisji na terenie 
powiatu będzie 49. Gminy są gotowe pomóc ale trzeba wiedzieć, Ŝe nie mogą 
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tego czynić nieodpłatnie. Cały koszt związany z referendum spoczywa na 
budŜecie powiatu kwidzyńskiego i według szacunku będzie to kwota  
ok. 120 000 zł. Kalendarium zawiera terminy przed referendum do którego 
trzeba wykonać określone czynności. Zgodnie z kodeksem wyborczym 
głosowanie będzie się odbywało w godz. od 7 – 21 w lokalach obwodowych 
komisji wyborczych. Gdzie te lokale będą to zostanie ogłoszone w najbliŜszym 
czasie zgodnie z harmonogramem. Uzupełniając wypowiedź na pytanie pana 
radnego Mirosława Górskiego. Próbowaliśmy ustalić termin późniejszy niŜ  
12 sierpnia 2012 r. Chcieliśmy aby referendum odbyło się 19 sierpnia 2012 r. 
ale po policzeniu wszystkich terminów wchodziliśmy w 52 dzień od dnia 
ogłoszenia. Mamy tą świadomość, Ŝe referenda które odbywają się w kraju 
szczególnie na szczeblu samorządowym maja jeden problem, nigdy nie ma tej 
frekwencji niezaleŜnie od tego czy ono się odbywa w marcu, kwietniu, maju czy 
we wrześniu. Nie znam przykładu gdzie byłaby frekwencja powyŜej 30%. Ten 
termin wynika dokładnie z kalendarza, który zawarty jest w ustawie  
o referendum lokalnym i z terminu złoŜenia informacji o tym, Ŝe takie 
referendum będzie jak równieŜ od terminu złoŜenia podpisów. Nie ma tu 
Ŝadnego innego podtekstu i chciałbym to wyraźnie wszystkim powiedzieć 
poniewaŜ wiele doniesień z prasy lokalnej sugeruje zupełnie coś innego. 
Chciałbym powiedzieć, Ŝe tak nie jest a jeśli te osoby wiedzą co my mamy na 
myśli to podziwiam, Ŝe umieją czytać czyjeś myśli. Takich intencji zarząd nie 
miał. W imieniu zarządu proszę o podjecie uchwały dotyczącej referendum.   
 

Przewodniczący Komisji Statutowej Andrzej Hajdukiewicz  poinformował, 
iŜ komisja  pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
 Mirosław Górski – radny – po raz kolejny państwo pokazaliście jaka jest 
rola mniejszości, jaki jest państwa szacunek dla mniejszości w tej radzie, jaki 
jest szacunek dla mniejszości wyborców, którzy nas do tej rady wybrali, jaki jest 
szacunek do tych ludzi którzy pod tym wnioskiem o przeprowadzenie 
referendum się podpisali. Państwo jak pan Starosta twierdził działacie zgodnie  
z prawem co potwierdzam, czy działacie w dobrej wierze mam prawo wątpić. 
Czy były moŜliwe kompromisy, uzgodnienia i działanie takie które by ten 
termin uczyniły moŜliwym. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości moŜe tylko 
zaprotestować w związku z tym oświadczam państwu, Ŝe protestujemy 
przeciwko takiemu traktowaniu i opuścimy sale na czas państwa dyskusji  
i głosowaniu nad tym projektem i proszę traktować ten nasz akt jako akt 
sprzeciwu wobec tego co państwo robicie.  
 
Radni Grzegorz Wojtaś, Andrzej Słowiński, Zbigniew Koban i Mirosław Górski 
opuścili sale posiedzeń 
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 Jolanta Szulc – radna – szkoda, Ŝe Radni Klub Prawa i Sprawiedliwości, 
inicjatorzy, organizatorzy wyszli z tego głosowania poniewaŜ jest to z ich strony 
niegrzeczne. Ja mam wątpliwości co do uchwały i w zasadzie gdybym mogła 
nie głosować to bym nie głosowała. Znam ustawę o referendum, jest to 
inicjatywa ustawodawcza, inicjatywa lokalna i trzeba ja szanować. Podejmując 
tego typu dzisiaj szanujemy inicjatywę i szkoda, ze organizatorzy inicjatywy 
tego referendum nie szanują swoich wyborców. Dla mnie to pytanie, które 
zostało zawarte jest pytaniem nie referendalnym, bo normalny mieszkaniec 
powiatu kwidzyńskiego nie rozumie co to znaczy udział w spółce. JeŜeli się 
przekazuje informacje, Ŝe szpital trzeba sprzedać to taką się odbiera, taką 
informację jaka nadaje mu adresat. Więc jeśli chce się uzyskać efekt, nadaje się 
taka informację Ŝeby była właściwa i w tym momencie te 9,5 tysiąca głosów, 
które zebrał Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości i wszyscy, którzy byli 
zaangaŜowani w tą inicjatywę to się udało. Natomiast nie rozumiem postawy 
Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości odnośnie zmiany porządku obrad  
i wyłączenia się z dyskusji. Ustawa jest ustawą i trzeba ją przestrzegać, jeŜeli się 
wymaga od nas i od rządzących Ŝeby respektowali  tą ustawę to wszystko robi 
się w tym kierunku Ŝeby to realizować. Zarzucenie, Ŝe wykonujemy coś 
niezgodnie z prawem jest oczywiście nieładnie.  
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania. 
 
Podczas głosowania nad uchwałą na sali  obrad obecnych było 16 radnych. 
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 16 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 6 do protokołu ). 
 

b) powołania Powiatowej Komisji do Spraw Referendum,   
 

Andrzej Fortuna – wicestarosta – w imieniu zarządu chciałbym 
przedstawić projekt uchwały w sprawie powołania Powiatowej Komisji do 
Spraw Referendum. Ta uchwała jest następstwem poprzedniej uchwały, którą 
państwo przed chwilą podjęliście.  Ta uchwała równieŜ ma podstawę prawną z 
ustawy z 5 września 1998 r. o samorządzie powiatowym jak równieŜ z ustawy z 
15 września 2000 r. o referendum lokalnym. Zarząd proponuje powołanie 8 
osobowej Komisji Powiatowej do Spraw Referendum i zgodnie z art. 49 ustawy 
z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym do kompetencji rady powiatu 
naleŜy powołanie Powiatowej Komisji do Spraw Referendum która wraz z 
Komisjami Obwodowymi do Spraw Referendum przeprowadzi i ustali wynik 
głosowania. Powiatowa Komisja do Spraw Referendum powołuje Komisje 



 8 

Obwodowe najpóźniej na 21 dni przed terminem referendum. Inicjatorzy nie 
wskazali kandydatów na członków do tej komisji mimo, Ŝe wystąpiliśmy do 
inicjatorów o podanie kandydatów. Rada Powiatu Kwidzyńskiego działając na 
podstawie analogi do zapisu art. 178 § 5 ustawy z 5 stycznia 2011 r. kodeks 
wyborczy powinna wskazać kandydatów z pośród osób stale zamieszkujących 
na obszarze powiatu kwidzyńskiego i posiadających prawo wybierania. Zarząd 
podaje następujących kandydatów: Pan Marek Szymanek, Pani Monika Teresa 
Koralewska, Pan Grzegorz Stefan Wiśniewski i Pan Ryszard Witold Jaranowski. 
Proszę pana przewodniczącego o podanie kolejnych czterech kandydatów na 
miejsce tych, których nie zgłosili inicjatorzy.  
 

Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady organ wykonawczy z 8 osobowej 
grupy kandydatów miał czterech i inicjator referendum następną czwórkę. Do 
dnia dzisiejszego nie zgłoszono kandydatów, więc pan Tomasz Frejnagiel 
wiceprzewodniczący powiatu przedstawi następną czwórkę kandydatów.  
 
 Tomasz Frejnagiel – wiceprzewodniczący Rady- w związku z zaistniałą 
sytuacją przedstawiam pozostałych członków komisji: Pani Agnieszka Łapacz, 
Pan Jacek Grzebisz, Pan Maciej Karol Stec oraz Pan Marcin Bogiel.  
  

Przewodniczący Komisji Statutowej Andrzej Hajdukiewicz  poinformował, 
iŜ komisja  pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania. 
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 16 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 7 do protokołu ). 
 

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

 
BoŜena Rybus – wiceprzewodnicząca Komisji Planu Gospodarczego 

BudŜetu i Finansów – omówiła projekt powyŜszej uchwały i prosi o jego 
przyjęcie. 
 
Poinformowała równieŜ, ze na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną 
opinię.  
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Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania.  
 
Podczas głosowania nad uchwałą na sali  obrad obecnych było 20 radnych. 
 
Za przyjęciem głosowało – 16 osób, wstrzymały się – 4 osoby, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 8 do protokołu)  
 

  
d) o zmianie uchwały nr XIII/86/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

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

 
BoŜena Rybus – wiceprzewodnicząca Komisji Planu Gospodarczego 

BudŜetu i Finansów – omówiła projekt powyŜszej uchwały i prosi o jego 
przyjęcie. 
 
Poinformowała równieŜ, ze na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną 
opinię.  
 
W dyskusji głos zabrali radni Mirosław Górski i BoŜena Rybus. 
 
Odpowiedzi udzielił starosta Jerzy Godzik i wicestarosta Andrzej Fortuna. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał treść uchwały. 
 
 Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania.  
 
Za przyjęciem głosowało – 16 osób, przeciw głosowały – 4 osoby, głosów 
wstrzymujących nie było. 
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 9 do protokołu)  
 

e) przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2011 r. 

 
 

 Robert Holiński – Wydział Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej -  
przedstawił Sprawozdanie z realizacji  Strategii  Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2011 rok. 
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 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił 
przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu o przedstawienie opinii  
w sprawie Sprawozdania z realizacji  Strategii Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za rok 2011. 
 
1. Zdzisław Biesiekierski – przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na posiedzeniu  komisja 
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
2. Kazimierz Kończalski – przewodniczący Komisji ds. Wsi i Infrastruktury 
Wiejskiej - na posiedzeniu  komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
3. Jolanta Szulc – przewodnicząca   Komisji  Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki – na posiedzeniu komisja pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie. 
 
4. Anna Ronowska – przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego i 
Bezpieczeństwa Obywateli - na posiedzeniu  komisja pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie. 
 
5. Jerzy Grabowski – przewodniczący Komisji ds. Zdrowia- na posiedzeniu  
komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
6 . Katarzyna Opacka – przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej, Opieki 
Społecznej i Aktywizacji Zawodowej - na posiedzeniu  komisja pozytywnie 
zaopiniowała sprawozdanie. 
 
7. BoŜena Rybus –wiceprzewodnicząca  Komisji Planu Gospodarczego, BudŜetu 
i Finansów - na posiedzeniu  komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
8. Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej - na posiedzeniu  
komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
W dyskusji głos zabrali radni : Zbigniew Koban i Mirosław Górski 
 
Odpowiedzi udzielili: starosta Jerzy Godzik, członek zarządu Włodzimierz 
Dawidowski oraz wicestarosta Andrzej Fortuna. 

 
Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 

uchwały i przystąpiono do głosowania.  
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Za przyjęciem głosowało – 16 osób, przeciw głosowały – 4 osoby, głosów 
wstrzymujących nie było. 
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 10 do protokołu)  
 

f)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu kwidzyńskiego za 
2011 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu powiatu 
kwidzyńskiego za 2011 r., 

 
Jerzy Godzik – starosta-  omówił projekt powyŜszej uchwały i prosi  

o jego przyjęcie. 
 
Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 

poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniami 
stwierdziła zgodność danych wykazanych w tych sprawozdaniach z danymi 
wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania budŜetu powiatu kwidzyńskiego za 
rok 2011. W dniu 23 maja 2012 r. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu 
sporządziła Opinię w sprawie wykonania budŜetu za rok 2011 – załącznik nr 11 do 
protokołu oraz sporządziła Wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu 
kwidzyńskiego z tytułu wykonania budŜetu powiatu kwidzyńskiego w 2011 roku – 
załącznik nr 12 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
Radni : BoŜena Rybus, Anna Ronowska oraz wicestarosta Andrzej Fortuna. 
 
Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania.  
 
Za przyjęciem głosowało – 16 osób, wstrzymały się – 4 osoby, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 13 do protokołu)  
 

g)   absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za rok 2011. 
 
Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – omówił 

projekt powyŜszej uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 
Następnie odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

kwidzyńskiego w sprawie udzielenia zarządowi Powiatu kwidzyńskiego 
absolutorium za rok 2011, który został przesłany do Regionalnej izby 
Obrachunkowej w Gdańsku – załącznik nr 14 do protokołu.  
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antoni Barganowski odczytał 
Uchwałę Nr 094/p117/A/I/12 składu orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2012 r. – załącznik nr 15 do 
protokołu.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał Uchwałę  

Nr 029/p117/R/I/12 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2012 r. -  załącznik nr 16 do protokołu.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Antoni Barganowski – przedstawił Stanowisko Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej w radzie Powiatu Kwidzyńskiego dotyczące Uchwały rady 
Powiatu z dnia 25 czerwca 2012 r. roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania 
Zarządu Powiatu z wykonania budŜetu powiatu kwidzyńskiego za 2011 rok, 
sprawozdania finansowego za 2011 rok i udzielenia Zarządowi Powiatu 
Kwidzyńskiego absolutorium za 2011 rok. – załącznik nr 17 do protokołu.  

Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania.  
 
Za przyjęciem głosowało – 16 osób, przeciw głosy – 4 osoby, głosów 
wstrzymujących nie było.  
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 18 do protokołu)  
  

Jerzy Godzik – starosta- w imieniu zarządu podziękował za udzielenie 
absolutorium.  

 
Ad. 7. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 

 
W dyskusji głos zabrali: 

 
Anna Ronowska – radna w imieniu mieszkańców Rozpędzin i Nowego 

Dworu zwracam się do państwa  o zainstalowanie barier przy kanale palemona. 
Tam została wyremontowana droga, która prowadzi z Rozpędzin do Nowego 
Dworu i przy kanale palemona ona bardzo ostro zakręca do mostu, który łączy 
tą drogę do Nowego Dworu. Ten zakręt ma prawie 90°. 
 
 Katarzyna Opacka – radna w imieniu własnym i mieszkańców 
zwracam się ponownie do państwa czy oprócz ograniczenia prędkości na  
ul Szerokiej w Kwidzynie do 40 km istnieje jakaś inna moŜliwość ograniczenia 
tej prędkości.   
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  Ad.8. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 
Odpowiedzi udzielili:    
  
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta odpowiedź na pytanie radnej Anny 
Ronowskiej. Ta droga jest drogą gminną, my nie moŜemy wykonywać 
jakichkolwiek prac na drogach, które nie są naszą własnością jest to zadanie 
Pani Wójt Ewy Nowogrodzkiej. W ramach programu, które my realizowaliśmy 
dwa lata temu załoŜyliśmy ponad 2 000 m bieŜących barier energochłonnych 
przy drogach powiatowych w uzgodnieniu z gminami, gospodarzami, które 
uznały Ŝe te miejsca są niebezpieczne.  
 

W sprawie ul. Szerokiej w Kwidzynie, ta ulica nigdy nie była drogą 
powiatową, jest to droga pana burmistrza Andrzeja Krzysztofiaka. Proszę  
o zwrócenie się bezpośrednio do burmistrza miasta.  

 
 
 Ad. 9. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
   

Zbigniew Koban – radny informuje, iŜ w ostatnim czasie niektóre 
referenda się udają tak było np. w Ostrudzie czy w Bytomiu gdzie mieszkańcy 
odwołali swoje władze samorządowe. 
Zaprosił wszystkich na uroczystości  14 sierpnia 2012 r. w związku  
z 30 rocznicą pobicia internowanych w kwidzyńskim zakładzie karnym.  
W związku z tymi wydarzeniami organizowane jest spotkanie tych osób, 
uroczystości połączone z  promocją publikacji przygotowanej  przez Instytut 
Pamięci narodowej poświęcony tamtym wydarzeniom. Uroczystości rozpoczną 
się 14 sierpnia 2012 r. o godz. 10:00 pod Zakładem Karnym w Kwidzynie.     
 

Andrzej Fortuna – wicestarosta chciałbym oświadczyć, Ŝe jest róŜnica 
między tym referendum które odbywa się z państwa inicjatywy. Liczba 
uprawnionych wymagane 30% tutaj mamy w stosunku do wszystkich a tam do 
biorących udział w poprzednim, co stanowi olbrzymią róŜnicę.  
 

Zbigniew Biesiekierski  – radny przedstawił oświadczenie w związku  
z sytuacją Spółki „Zdrowie” w Kwidzynie, z zwłaszcza z utratą kontraktu na 
działalność oddziału kardiologicznego (oświadczenie stanowi załącznik nr 19 do 
protokołu).  
  

 Antoni Barganowski – radny złoŜył oświadczenie Klubu Radnych 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie 
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sytuacji w dziedzinie opieki zdrowotnej w Powiecie Kwidzyńskim (oświadczenie 
stanowi załącznik nr 20 do protokołu).  

 
Piotr Widz – radny złoŜył oświadczenie Klubu Radnych Prawa  

i Sprawiedliwości Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie dyskusji o słuŜby 
zdrowia w Powiecie Kwidzyńskim (oświadczenie stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu).  

 
  
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  posiedzenie przewodniczących 
komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się 6 sierpnia  2012 r. o godz. 
1530, 

− odczytał zaproszenie Pani Wójt Gminy Kwidzyn i Przewodniczącego  
Rady Gminy Kwidzyn na mszę upamiętniającą 92 rocznicę Plebiscytu na 
Powiślu, Warmii i Mazurach, która odbędzie się  11 lipca 2012 r.   
w Kościele w Janowie o godz. 1100 

 
  Ad.10.  Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1900  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 
 
  
                                                                                        Przewodniczący Rady 
                                                                                                 Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 
 

 


