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Protokół nr 31/XXXI 

z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 26 sierpnia 2013 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 Krystyna Łapacz. 
 
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 XXX sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 29 z działalności zarządu. 
6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków Komisji Rady Powiatu 

Kwidzyńskiego za I półrocze 2013 r. 
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Kwidzyńskiego na lata 2013-2024 wraz z  informacją o przebiegu wykonania 
budŜetu Powiatu Kwidzyńskiego za I półrocze  2013 r. 

8. Informacja na temat realizacji inwestycji związanej z budową 
Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Kwidzynie. 

9. Informacja w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego 
uchwały Nr IX/63/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 
2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu  
i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla 
szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu 
kwidzyńskiego przez podmioty inne niŜ ministrowie i jednostki samorządu 
terytorialnego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie: 
a) przyznania Gminie Kwidzyn pomocy finansowej  z budŜetu powiatu 

na rok 2013,  w formie dotacji celowej, na rozbudowę kanalizacji  
w m. Gurcz. 

 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
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12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
13. Wnioski i oświadczenia. 
14. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Porządek obrad stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 
 
 

Ad.4. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady 
Powiatu.   

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

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 
 Ad.5.  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 29  
z działalności zarządu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 

 
Rada Powiatu w obecności  20 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 29 z działalności zarządu. 
 

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

Ad.6.  Przystąpiono do punktu Informacja o realizacji uchwał i wniosków 
Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego za I półrocze 2013 r. 

 
Jerzy Godzik – starosta – przedstawił powyŜszą informację – załącznik nr 

6 do protokołu. 
 
Ad.7. Przystąpiono do punktu Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2013-2024 wraz  
z  informacją o przebiegu wykonania budŜetu Powiatu Kwidzyńskiego za I 
półrocze  2013 r. 

 
Ewa Bejgrowicz – skarbnik  przedstawiła informację o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2013-2024 
wraz z  informacją o przebiegu wykonania budŜetu Powiatu Kwidzyńskiego za I 
półrocze  2013 r. -   załącznik nr 7 do protokołu. 

 
 
 
 
Ad.8. Przystąpiono do punktu Informacja na temat realizacji inwestycji 

związanej z budową Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w 
Kwidzynie. 
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Jarosław Rosiak – Prezes Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo 

Technologicznego w Górkach – przedłoŜył informację na temat realizacji 
inwestycji związanej z budową Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – 
Technologicznego w Kwidzynie – załącznik nr 8 do protokołu.  

 
 
Ad.9. Przystąpiono do punktu Informacja w sprawie wezwania do 

usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr IX/63/2011 Rady Powiatu 
Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania 
dotacji udzielonych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na 
terenie powiatu kwidzyńskiego przez podmioty inne niŜ ministrowie i jednostki 
samorządu terytorialnego. 

 
Radca prawny Janusz Styk omówił powyŜszą informację – załącznik nr 9 

do protokołu 
 
Ad.10.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwały w sprawie : 

 
a) przyznania Gminie Kwidzyn pomocy finansowej  z budŜetu powiatu 

na rok 2013,  w formie dotacji celowej, na rozbudowę kanalizacji  
w m. Gurcz. 

 
Andrzej Fortuna – wicestarosta - omówił projekt powyŜszej uchwały  

i prosi o jego przyjęcie. 
 

 Wiceprzewodnicząca Komisji Planu Gospodarczego , BudŜetu i Finansów 
BoŜena Rybus  poinformowała, 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 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  10  do protokołu). 
 
 
 
 
Ad. 11. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 

 
 Mirosław Górski – radny – w sprawie zmiany właściciela Firmy EMC 
Instytut Medyczny. Na stronach tej firmy znaleźliśmy wiadomość, Ŝe obecnym 
właścicielem tej firmy jest Firma Penta tj. środkowo europejski fundusz 
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inwestycyjny. Kiedy Prezes Firmy EMC prezentował się na radzie to z dumą 
mówił, Ŝe reprezentuje wyłącznie polski kapitał Firmy EMC. Czy w związku  
z tym dzisiaj EMC jest juŜ firmą nie polską tylko zagraniczną, jak to wygląda 
według wiedzy zarządu? 
 

Zbigniew Koban – radny – w ostatnim czasie znacznie pogorszyła się 
dostępność do lekarzy specjalistów. Zmniejszono kontrakty, wydłuŜył się czas 
oczekiwania do dermatologa. Proszę o rozeznanie się w tej sprawie i czy 
moŜemy coś pomóc? 

 
Andrzej Zwolak – wiceprzewodniczący rady – w sprawie dróg 

wojewódzkich, moŜe zaprosimy na sesje przedstawiciela z zarządu dróg 
wojewódzkich. Droga Sztumska Wieś – Gurcz, która była remontowana w maju 
dzisiaj jest drogą pełną dziur. 

 
- czy jest taka moŜliwość aby zmienić zasilanie do laptopów pod stołami 

poniewaŜ to jest bardzo niewygodne. 
 
Jerzy Śnieg – przewodniczący rady – naleŜałoby zwrócić się do 

dyrekcji dróg krajowych i autostrad o zlikwidowanie oznakowania przeprawa 
promowa, mamy wybudowany most i te znaki są juŜ niepotrzebne.  
 

Ad.12. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
  
 Jerzy Godzik – starosta -  Firma EMC jest to spółka akcyjna w związku 
z tym akcje tej spółki moŜna kupować na giełdzie, kto je kupuje to jest wola 
tego kto kupuje i tego kto sprzedaje. Wiemy o tym, Ŝe Penta i PZU S. A. weszły 
i kupiły udziały ale z kolei jakie są relacje w tych dwóch firmach giełdowych to 
nie wiemy poniewaŜ jest to skomplikowane liczenie. W Pencie jest kapitał 
czeski, słowacki i polski i nie wiadomo czy w chwili obecnej ktoś jeszcze nie 
kupił udziałów. PZU tez nie jest czysto polski.  
 

Wiemy, Ŝe jest problem z dostępnością do lekarzy specjalistów, do 
niedawna trwały przetargi, zmieniły się zasady, rozeznamy się w tej sprawie.  
 
 Drogi wojewódzkie są w najgorszym stanie, poszło na nie bardzo mało 
pieniędzy. Czekamy na nowe rozdania ze środków unijnych i wówczas nie tylko 
remonty ale teŜ modernizację będą wchodziły w gre.    
 

Jeśli chodzi o laptopy to musimy spojrzeć i zobaczymy co da się zrobić. 
 
W sprawie oznakowania przeprawa promowa, sprawdzimy to i zwrócimy 

uwagę jeśli taki znak jest. 
 
Mirosław Górski – radny – bardzo wystarczające są te odpowiedzi 

poniewaŜ właśnie Pan Starosta potwierdził jedną z obaw, którą my 
zgłaszaliśmy, Ŝe przy tym modelu sprzedaŜy szpitala nie ma Ŝadnej gwarancji, 
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Ŝe zmiana moŜe dotyczyć właściciela, inwestora i ten branŜowy inwestor dzisiaj 
staje się obiektem gry giełdowej i za chwilę moŜe zająć się zupełnie inną 
działalnością.  

 
Jerzy Godzik – starosta -  ja nie zmienię reguł gry na giełdzie one 

zawsze takie były. KaŜda spółka ma wpisane w swojej działalności na wszelki 
wypadek taki długi wachlarz usług, Ŝe moŜe w kaŜdej dziedzinie rozpocząć 
działalność.  

 
Mirosław Górski – radny – nie kieruje się tutaj Ŝadną fobią czy to jest 

polski czy zagraniczny właściciel tylko jak to pan  właśnie zauwaŜył spółka 
giełdowa moŜe zmienić swoją działalność i moŜe teŜ zbankrutować. 

 
Ad. 13. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 

   
  BoŜena Rybus – radna – byłam w ostatnim okresie zmuszona korzystać 
z SOR – u przy tej samej obsadzie co wcześniej. Miałam wraŜenie, Ŝe jestem w 
jakiejś „bajce” wcześniej wyglądało to zupełnie inaczej przy tych samych 
ludziach w tak krótkim czasie moŜna było to zmienić.  
 
 Piotr Widz – radny – odczytał zaproszenie na kolejną odsłonę akcji 
narodowe czytanie – zaproszenie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 Mirosław Górski – radny – bardzo dziękuję w imieniu pracowników 
SOR – u. Mam nadzieje, Ŝe kontekstem tej wypowiedzi było takie nie było takie 
domniemanie, Ŝe to zmiana właściciela tak wspaniale wpłynęła na 
pracowników. Oddział ratunkowy to taki oddział, Ŝe zawsze będziemy musieli 
stawić „czoła” róŜnego rodzaju sytuacjom konfliktowym. Bardzo proszę nie 
patrzeć miarą SOR – u na cały szpital, który pełni zupełnie inną rolę i ma 
zdecydowanie inne zadania ale mimo to bardzo dziękuję za dobrą opinię.  
  

Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  posiedzenie przewodniczących 
komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się 2 września  2013 r. o godz. 
1530. 

 
− odczytał zaproszenie na  obchody  XIII DoŜynek Powiatowych w dniu  

15 września b.r. w Gardei   w godz.  1400. 
− odczytał zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza 

Miasta Kwidzyna na uroczyste obchody 74-rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Uroczystości odbędą się 1 września 2013 r. o godz. 1000 przy 
Skwerze Kombatantów 
 
Ad.14. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 

Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1630  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 
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                                                                                  Przewodniczący Rady 
                                                                                                
 
                                                                                        Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 


