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Protokół nr 40/XL 

z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 27 października 2014 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, 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 (listy obecności radnych i gości  stanowią załączniki nr 1 i 2 do 
protokołu). 
 
Protokołuje: Justyna Tarka.  
 
  
 Ad.3. Przystąpiono do punktu Wręczenie medali „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju”.  
 
  Major Cezary Sławkowski szef Wydziału Rekrutacji Wojewódzkiej 
Komendy Uzupełnień  w Malborku odczytał decyzje Ministra Obrony 
Narodowej w sprawie odznaczenia jakim jest medal „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju” dla Pana Romana Sandeckiego i Grażyny Sandeckiej.  
 
 
 Ad. 4. Przystąpiono do punktu Przedstawienie porządku obrad. 

 
1. Otwarcie sesji.  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Wręczenie medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.  
4. Przedstawienie  porządku obrad. 
5. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu. 
6. Sprawozdanie nr 38 z działalności zarządu. 
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2013 r. 
8. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie z dnia 26.09.2014 r. 
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014, 

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

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 
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a) uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2015  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie”, 

b) o zmianie uchwały nr XXXIV/237/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany nazwy placówki 
opiekuńczo – wychowawczej „Domy dla Dzieci” w Kwidzynie przy  
ul. Grudziądzkiej 8 oraz zmiany statutu „Centrum Domów dla Dzieci  
w Kwidzynie” przy ul. Grudzi ądzkiej 8, 

c) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu kwidzyńskiego, 

d) o zmianie uchwały nr XXXIV/243/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

e) o zmianie uchwały nr XXXIV/244/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego 
na rok 2014, 

f) przyznania miastu Kwidzyn pomocy finansowej  z budżetu powiatu 
na rok 2015,  w formie dotacji celowej, na realizację inwestycji „Mała 
retencja rzeki Liwy” w zakresie wykonania dokumentacji 
projektowej budowy zbiornika retencyjnego na obszarze pomiędzy 
ulicami Młynarsk ą, Chmielną, Gospodarczą i  Słowackiego  
w Kwidzynie,  

g) przyznania Gminie Gardeja pomocy finansowej z budżetu powiatu na 
rok 2015,  w formie dotacji celowej, na realizację inwestycji 
polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Gardei, 

h) ustalenia na okres 2015 r. wysokości opłat za usunięcie  
i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat  
w przypadku odstąpienia  od usunięcia pojazdu, 

i) objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 
Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Spółka z o.o.  
z siedzibą Górki 3, 82-500 Kwidzyn, 

j)  przyznania Gminie Ryjewo pomocy finansowej z budżetu powiatu na 
rok 2014 w formie dotacji celowej na realizację zadania, polegającego 
na wyburzeniu istniejącego budynku oraz wykonaniu projektu 
nowego budynku dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ryjewie. 

 
 

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



 3 

 
Ad.5. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady 

Powiatu.   
  

 Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła protokół z XXXIX sesji. 
 

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 
Ad.6.  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 38  

z działalności zarządu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 

 
Rada Powiatu w obecności  21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 38 z działalności zarządu. 
 

Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr  5  do protokołu). 
 
Ad.7.  Przystąpiono do punktu Informacja o złożonych oświadczeniach 

majątkowych za 2013 r. 
 

Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady Powiatu – przedstawił informacje  
dotyczące  złożonych oświadczeń przez pana Starostę, Przewodniczącego Rady, 
radnych, dyrektorów jednostek, osób wykonujących decyzje administracyjne, 
zarządu powiatu, skarbnika i sekretarza -  informacje  stanowią załączniki nr 6 do 
protokołu. 

 
Ad. 8. Przystąpiono do punktu Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli 

przeprowadzonej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Kwidzynie z dnia 26 września 2014 r. 

 
Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał 

Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Kwidzynie z dnia 26 września 2014 r.-  protokół stanowi załącznik 
7 do protokołu. 

 
Ad. 9. Przystąpiono do punktu Informacja o stanie realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2013/2014, 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 2013/2014, w tym  
o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe – informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
W dyskusji glos zabrali  radni : Zbigniew Koban, Jolanta Szulc, Jerzy Śnieg. 
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Odpowiedzi udzieliła członek zarządu Danuta Woronowicz.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg ogłosił 5 minutową przerwę. 
 
Po przerwie wznowiono obrady sesji i przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał 
w sprawach. 
 

Ad.10.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawie : 
 

 
a) uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2015  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie”,  

 
Włodzimierz Dawidowski  – członek zarządu – omówił projekt 

powyższej uchwały  i prosi o jego przyjęcie. 
 

 Głos zabrała Katarzyna Opacka przewodniczący Komisji Polityki 
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej informując, iż 
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. Na posiedzeniu komisji 
przedstawione zostały radnym główne założenia planu współpracy oraz 
najistotniejsze zmiany w zapisach. 
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania.  
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 9 do protokołu). 
 
b)  o zmianie uchwały nr XXXIV/237/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z 

dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany nazwy placówki opiekuńczo – 
wychowawczej „Domy dla Dzieci” w Kwidzynie przy  
ul. Grudziądzkiej 8 oraz zmiany statutu „Centrum Domów dla Dzieci  
w Kwidzynie” przy ul. Grudziądzkiej 8, 

 
Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kwidzynie  – omówiła projekty powyższych uchwał i prosi o ich przyjęcie. 
 

 Głos zabrała Katarzyna Opacka przewodniczący Komisji Polityki 
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej informując, iż 
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.  
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Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania.  
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 10 do protokołu). 
 
 

c) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu kwidzyńskiego, 

 
Danuta Woronowicz – członek zarządu - omówiła projekt powyższej 

uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 

 Głos zabrał Jerzy Grabowski, przewodniczący Komisji ds. Zdrowia 
informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania.  
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  11  do protokołu). 
 
 
d) o zmianie uchwały nr XXXIV/243/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

 
 
 Marek Szulc – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
Budżetu i Finansów – omówił projekt powyższej uchwały i prosi o jego 
przyjęcie. 
 
Poinformował również, że na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną 
opinię. 
 
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. 
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Uchwała została podjęta (załącznik nr 12 do protokołu)  
 

e) zmianie uchwały nr XXXIV/244/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na 
rok 2014, 

 
Marek Szulc – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 

Budżetu i Finansów – omówił projekt powyższej uchwały i prosi o jego 
przyjęcie. 
 
Poinformował również, że na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną 
opinię. 
 
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 głosowało – 5 osób, 
wstrzymujących głosów nie było.  
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 13 do protokołu)  
 

f) przyznania miastu Kwidzyn pomocy finansowej  z budżetu powiatu na 
rok 2015,  w formie dotacji celowej, na realizację inwestycji „Mała 
retencja rzeki Liwy” w zakresie wykonania dokumentacji projektowej 
budowy zbiornika retencyjnego na obszarze pomiędzy ulicami 
Młynarską, Chmielną, Gospodarczą i  Słowackiego  w Kwidzynie,  

 
 Andrzej Fortuna - wicestarosta – omówił projekt powyższej uchwały   
i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrał Marek Szulc, przewodniczący Komisji Planu 
Gospodarczego, Budżetu i Finansów informując, iż projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię komisji. 
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania. 
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 14 do protokołu). 
 

g) przyznania Gminie Gardeja pomocy finansowej z budżetu powiatu na 
rok 2015,  w formie dotacji celowej, na realizację inwestycji polegającej 
na rozbudowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei, 
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 Andrzej Fortuna - wicestarosta – omówił projekt powyższej uchwały   
i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrał Marek Szulc, przewodniczący Komisji Planu 
Gospodarczego, Budżetu i Finansów informując, iż projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię komisji. 
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania. 
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 15 do protokołu). 
 
h)ustalenia na okres 2015r wysokości opłat za usunięcie  

i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat  
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu , 

 
Jerzy Godzik – starosta -  omówił projekt powyższej uchwały i prosi  

o jego przyjęcie. 
 
Następnie głos zabrała przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego  
i Bezpieczeństwa Obywateli Anna Ronowska i poinformowała, że  komisja 
zapoznała się z projektem uchwały i zaopiniowała ją pozytywnie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał treść uchwały. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania.  
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  16  do protokołu). 
 
i) objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Kwidzyńskiego 

Parku Przemysłowo-Technologicznego Spółka z o.o. z siedzibą Górki 3, 
82-500 Kwidzyn, 

 
Andrzej Fortuna – wicestarosta - omówił projekt powyższej uchwały  

i prosi o jego przyjęcie. 
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 Przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego , Budżetu i Finansów 
Marek Szulc  poinformował, iż komisja  pozytywnie zaopiniowała powyższy 
projekt uchwały. 
 
W dyskusji glos zabrali  radni : Mirosław Górski i Zbigniew Koban. 
Odpowiedzi udzielił starosta Jerzy Godzik i wicestarosta Andrzej Fortuna. 
 
 
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania.  
 
Za przyjęciem głosowało – 16 osób,  przeciw głosowało – 5 osób, 
wstrzymujących głosów nie było.  
 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  18  do protokołu). 
 
 
 
j)  przyznania Gminie Ryjewo pomocy finansowej z budżetu powiatu na 

rok 2014 w formie dotacji celowej na realizację zadania, polegającego 
na wyburzeniu istniejącego budynku oraz wykonaniu projektu nowego 
budynku dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ryjewie. 

 
 Andrzej Fortuna - wicestarosta – omówił projekt powyższej uchwały   
i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrał Marek Szulc, przewodniczący Komisji Planu 
Gospodarczego, Budżetu i Finansów informując, iż projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię komisji. 
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania. 
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 18 do protokołu). 
 

 
Ad. 11. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 

 
Głosów w dyskusji nie było. 
 

Ad.12. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
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 Głosów w dyskusji nie było. 
 
Ad. 13. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 

   
 Antoni Barganowski – przewodniczący Klubu SLD – przedłożył krótką 
informację na temat mijającej kadencji 2010 – 2014 oraz podziękował radnym, 
członkom zarządu oraz pracownikom Starostwa za współpracę przez okres 
kadencji oraz życzył wszystkiego najlepszego nie tylko na niwie zawodowej, ale 
również w życiu osobistym – informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  
 
 
 Jolanta Szulc – przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki i członek zarządu Danuta Woronowicz wręczyły 
podziękowania radnym Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej  
i Turystyki za czteroletnią prace w komisji.  
 
 Jerzy Godzik – starosta – przypomniał wspólne inwestycje, które udało 
się zrealizować. W  imieniu zarządu podziękował radnym i życzył, żeby 
zrealizowali swoje zamierzenia polityczne i prywatne. 
 
 Starosta Jerzy Godzik wręczył radnym podziękowania oraz drobne 
upominki. 
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący rady – podziękował radnym, członkom 
zarządu oraz pracownikom Starostwa za współpracę przez okres kadencji oraz 
życzył wszystkiego najlepszego. 
 

Ad.14. 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 


