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Protokół nr 22/XXII 

 
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

odbytej 29 października 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 radny: Grzegorz Wojtaś. 
 
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 XXI sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 20 z działalności zarządu. 
6. Prezentacja Firmy EMC Instytut Medyczny SA. 
7. Informacja o złoŜonych oświadczeniach majątkowych za 2011 r. 
8. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół 
     Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie w dniu 21 września 2012 r. 
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012, 

w tym o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe.  

10. Sprawozdanie finansowe z wydatków budŜetowych poniesionych w związku 
z referendum powiatowym w dniu 12 sierpnia 2012 r. 

11. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) w sprawie przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej  z budŜetu 
powiatu na rok 2013,  w formie dotacji celowej, na zadanie pod 
nazwą: „Przebudowa pomieszczeń po Ŝłobku na potrzeby Ośrodka 
Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci – termomodernizacja”,  

b) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej  z budŜetu powiatu,  
w formie dotacji celowej, na konserwację i urządzanie zieleni 
miejskiej w 2013r.  
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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 XXI sesji Rady 
Powiatu.   

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

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 
 Ad.5.  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 20  
z działalności zarządu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 

Katarzyna Opacka – radna   dnia 25 września 2012 r. członek zarządu 
Włodzimierz Dawidowski wziął udział w spotkaniu powiatowej rady 
zatrudnienia, jaki był cel tego spotkania, kto brał w nim udział i czego to 
spotkanie dotyczyło?  

 
Jolanta Szulc – radna – dotyczy spotkania z dnia 27 września 2012 r. w 

sprawie opracowania strategii promocji ochrony zdrowia w powiecie 
kwidzyńskim. Na jakim etapie są prace przygotowawcze i kiedy radni będą 
mogli zapoznać się z celami  i zadaniami, które występują w strategii?  

Odpowiedzi udzielili  

 Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu – 25 września 2012 r. 
odbyło się ostatnie posiedzenie zamykające kadencje czteroletnią. Tematyką 
spotkania było podsumowanie oraz bieŜąca informacja Urzędu Pracy dotycząca 
stanu bezrobocia i aktualnej sytuacji rynku pracy.  
 

Danuta Woronowicz – członek zarządu – 27 września 2012 r. odbyło 
się spotkanie zespołu ds. opracowania strategii zdrowia. Podczas spotkania 
przewodniczący zespołu przedstawił zamierzenia odnośnie opracowania 
strategii, natomiast ja w imieniu pana starosty przedstawiłam moŜliwości 
powiatu w opracowaniu tej strategii w zakresie zadań dla których powiat jest 
zobowiązany.  
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Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie nr 20  z działalności 
zarządu. 
 

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

 
Ad.6.  Przystąpiono do punktu  Prezentacja Firmy EMC Instytut 

Medyczny SA. 

Józef Tomasz Juros – Członek Zarządu, Dyrektor Generalny EMC 
Instytut Medyczny SA.  – przedstawił prezentacje Firmy EMC Instytut 
Medyczny SA. – prezentacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 
 
W dyskusji głos zabrali radni: Antoni Barganowski, Mirosław Górski, 
Zdzisław Biesiekierski. 
 
Odpowiedzi udzielili: Józef Tomasz Juros – Członek Zarządu, Dyrektor 
Generalny EMC Instytut Medyczny SA.,  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 Informacja o złoŜonych oświadczeniach 
majątkowych za 2011 r. 

 
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady Powiatu – przedstawił informacje  

dotyczące  złoŜonych oświadczeń przez pana Starostę, Przewodniczącego Rady, 
radnych, dyrektorów jednostek, osób wykonujących decyzje administracyjne, 
zarządu powiatu, skarbnika i sekretarza -  informacje  stanowią załączniki nr 7 do 
protokołu. 
 

Ad. 8. Przystąpiono do punktu Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli 
przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie w dniu 
21 września 2012 r. 

 
Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał 

Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
Nr 2 w Kwidzynie w dniu 21 września 2012 r.-  protokół stanowi załącznik 8 do 
protokołu. 
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Ad. 9. Przystąpiono do punktu Informacja o stanie realizacji zadań 
oświatowych za rok szkolny 2011/2012, w tym o wynikach egzaminów 
maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.  
 

Danuta Woronowicz – członek zarządu – przedstawiała informację  
o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012, w tym  
o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe – informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
W dyskusji glos zabrali  radni : Zbigniew Koban, Jolanta Szulc, Jerzy 
Grabowski, Mirosław Górski, Piotr Widz, Anna Ronowska, Katarzyna Opacka, 
Andrzej Rupieta. 
 
Odpowiedzi udzielili: wicestarosta Andrzej Fortuna, członek Zarządu Danuta 
Woronowicz, Mariusz Wesołowski Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
Nr 1 w Kwidzynie. 
 

Ad. 10. Przystąpiono do punktu Sprawozdanie finansowe z wydatków 
budŜetowych poniesionych w związku z referendum powiatowym w dniu  
12 sierpnia 2012 r. 

 
GraŜyna Krzysztofiak – sekretarz -  przedstawiała sprawozdanie 

finansowe z wydatków budŜetowych poniesionych w związku z referendum 
powiatowym w dniu 12 sierpnia 2012 r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu. 
 

Ad.11.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach : 
  

a) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej  z budŜetu powiatu na 
rok 2013,  w formie dotacji celowej, na zadanie pod nazwą: 
„Przebudowa pomieszczeń po Ŝłobku na potrzeby Ośrodka Terapii  
i Rehabilitacji dla Dzieci – termomodernizacja”, 
 

 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  Zbigniew Koban. 
 
Odpowiedzi udzielił wicestarosta Andrzej Fortuna. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
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  Za przyjęciem głosowało -  18 osób, wstrzymały się – 2 osoby, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 11 do protokołu). 
 

b) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej  z budŜetu powiatu,   
w formie dotacji celowej, na konserwację i urządzanie zieleni miejskiej 
w 2013r.  

  
 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. 
 
 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). 
 

Ad. 12. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
   
  Ad.13. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 
Głosów w dyskusji nie było.  
 
 Ad. 14. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
   
  
 Jerzy Godzik – starosta -  kilka razy padł zarzut, Ŝe zarząd działa na 
szkodę Spółki „ZDROWIE”, chciałem oświadczyć, Ŝe jest to nieprawda, nasze 
działania to usiłowanie wyjścia z trudnej sytuacji Spółki „ZDROWIE” nie tylko 
ekonomicznej ale równieŜ kadrowej. Nie jesteśmy zadowoleni z tego co w tej 
spółce działo się przez te lata dlatego nasze działania nie wynikają tylko ze 
względów ekonomicznych. W 2007 roku stwierdziliśmy, Ŝe choćbyśmy 
przeznaczyli nie wiem jak duŜe nakłady finansowe to i tak jest to bez dobrego 
zarządzania worek bez dna. Nasze działania zmierzają do tego, Ŝeby tą spółką 
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zarządzał ktoś kto ma moŜliwości działania w grupie która  jest w stanie 
stworzyć przemyślaną sieć.  
  
 Tomasz Frejnagiel – wiceprzewodniczący rady -  w imieniu 
Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego chciałbym zaproście na 
uroczyste obchody 94 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, które 
rozpoczną się dnia 11 listopada 2012 roku o godz. 1000 na Skwerze 
Kombatantów w Kwidzynie.  
 
 Mirosław Górski – radny – chciałbym oświadczyć, Ŝe budowanie 
działań powiatowych obejmujących istotną i bardzo kosztowną część 
funkcjonowania obszaru publicznego jaką jest ochrona zdrowia na podstawie 
opinii i działań prasowych uwaŜam za karygodne. Chciałbym oświadczyć, Ŝe 
podejmowanie takich działań bez jakichkolwiek konsultacji z Radą Powiatu, ze 
społeczeństwem, z pracownikami zakładu jest działaniem bardzo złym.   
 

Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  posiedzenie przewodniczących 
komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się 5 listopada  2012 r.  
o godz. 1530, 

 
 
  Ad.15.  Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1940  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 
 
  
                                                                                        Przewodniczący Rady 
                                                                                                
 

 
  Jerzy Śnieg 

Protokołowała: 
Justyna Tarka 
 

 


