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Protokół nr 4/IV 
 

z  sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 30 marca 2015 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  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). 
 
 
Nieobecny na sesji jest radny Zbigniew Koban i Tomasz Świerczek.  
 
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 III sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 3 z działalności zarządu. 
6. Informacja o sytuacji w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo – 

Technologicznym w Górkach. 
7. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu 27 lutego 

2015 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kwidzynie. 
8. Informacja o realizacji  uchwał i wniosków Komisji Rady Powiatu 

Kwidzyńskiego za II półrocze 2014 r. 
9. Informacja z działalności w 2014 r.: 

a) Komendanta Powiatowego Policji w Kwidzynie, 
b) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Kwidzynie, 
c) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie, 

 
10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) określenia zadań i wysokości  środków  Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób   Niepełnosprawnych w 2015 r., 
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b) o zmianie uchwały nr III/16/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

c) o zmianie uchwały Nr III/17/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 22 stycznia 2015r.  w  sprawie budżetu  powiatu  
kwidzyńskiego na  rok  2015, 

d) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 
e) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kwidzyńskiego do 

wspólnego przygotowania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 
na obszarze działania Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania  
w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020, 

f) darowizny na rzecz Gminy Kwidzyn nieruchomości gruntowej, 
g) zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Otłowiec gmina 

Gardeja pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a Gmina Gardeja, 
h) wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości przy  

ul. Ogrodowej w Kwidzynie za cenę niższą niż jej wartość rynkowa, 
i) o zmianie uchwały Nr XL/280/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego. 
 

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. 
  

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

   
 Rada Powiatu w obecności 19 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła protokół z III sesji. 
 

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 
Ad.5. Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 3  

z działalności zarządu. 
 
 Marek Strociak – radny – Posiedzenie Zarządu w dniu 3 marca 2015 r. 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty  
o darowiznę budynków byłych warsztatów szkolnych i wyraził wstępną zgodę 
na zbycie nieruchomości w formie darowizny. Czy wiadomo co tam będzie, czy 
Burmistrz Prabut we wniosku zawarł co w tym miejscu powstanie i czy ten 
punkt trafi pod dyskusje rady? 
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Odpowiedzi udzielił : 
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty 
zwrócił się z prośbą o nieodpłatne przekazanie obiektów po byłych warsztatach 
szkolnych w Prabutach. Obiekt ten przynajmniej od 2 – 3 lat jest przedkładany 
do sprzedaży, jak na dzień dzisiejszy do skutecznego przetargu nie doszło. Pan 
burmistrz wskazuje cel na który chciałby przeznaczyć te obiekty i najogólniej 
rzecz biorąc ma to być inkubator przedsiębiorczości. Zarząd zapoznał się  
z wnioskiem pana burmistrza, zwróciliśmy się z prośbą do burmistrza by może 
nie precyzował bardziej ten inkubator, który jest bardzo dobrym rozwiązaniem 
w naszym przekonaniu ponieważ to się wpisuje w nasze zadanie walki  
z bezrobociem i na taki cel chętnie byśmy przekazali. Oczywiście wnioskując do 
Rady Powiatu bo darowiznę samorządowi możemy przekazać ale za zgodą Rady 
Powiatu. Dopóki ten wniosek nie nabierze jakby pełnego kształtu to radzie 
jeszcze tego nie przedkładamy. Trudno też mi powiedzieć czy na pewno dojdzie 
do tego bo to zależy od państwa zgody. Burmistrz ma kilka pomysłów odnośnie 
tego zagospodarowania i chcielibyśmy żeby w tym wniosku ponieważ tam musi 
być określony cel żeby zastanowił się jak szeroko chciałby ten wniosek 
sformułować. W momencie kiedy rozmawiamy z burmistrzem wpłynęła ferta 
chęci zakupu tego obiektu. Oferta poniżej wyceny, Zarząd póki co odrzucił tą 
ofertę, czekamy na uzupełnienie wniosku przez pana burmistrza.    

 
Rada Powiatu w obecności  19 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 3 z działalności zarządu. 
 

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

 Ad.6.  Przystąpiono do punktu Informacja o sytuacji w Kwidzyńskim 
Parku Przemysłowo – Technologicznym w Górkach. 
 
 Jarosław Rosiak – prezes Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – 
Technologicznego w Górkach – przedstawił informację na temat 
Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Górkach – 
prezentacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
W trakcie obrad sesji doszedł radny Zbigniew Koban. Obecnie na posiedzeniu 
sesji uczestniczy 20 radnych.   
 
W dyskusji głos zabrał radny Antoni Barganowski. 
 
Odpowiedzi udzielił Jarosław Rosiak – prezes Kwidzyńskiego Parku 
Przemysłowo – Technologicznego w Górkach. 
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 Ad.7.  Przystąpiono do punktu Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli 
przeprowadzonej w dniu 27 lutego 2015 r. w Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Kwidzynie. 
 
Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał 
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu 27 lutego 
2015r.. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kwidzynie -  protokół 
stanowi załącznik 7 do protokołu. 
 

Ad.8. Przystąpiono do punktu Informacja o realizacji  uchwał i wniosków 
Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego za II półrocze 2014 r.  

 
Jerzy Godzik – starosta – przedstawił powyższą informację – załącznik nr 

8 do protokołu. 
 
 Ad.9. Przystąpiono do punktu Informacja z działalności w 2014 r.: 
 

a) Komendanta Powiatowego Policji w Kwidzynie, 
 

Jarosław Łapacz  – Zastępca  Komendanta Powiatowej Policji  
w Kwidzynie – przedstawił roczne sprawozdanie z działalności Komendanta 
Powiatowego Policji oraz   informacji  o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie  powiatu kwidzyńskiego w roku 2014 – informacja stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu 
 
W dyskusji głos zabrali radni Marek Strociak, Bożena Rybus i Andrzej 
Zwolak. 
 
Odpowiedzi udzielił Jarosław Łapacz  – Zastępca  Komendanta Powiatowej 
Policji w Kwidzynie 
 
 

b) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
w Kwidzynie, 

 
Sławomir Bogiel – Komendant Powiatowy Państwowej Straży 

Pożarnej w Kwidzynie –  przedstawił  informację Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu kwidzyńskiego  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2014. – informacja stanowi załącznik 
nr 10 do protokołu 

 
W dyskusji głos zabrali radni Eligiusz Gełdon i Zbigniew Koban. 
 
Odpowiedzi udzielił Sławomir Bogiel – Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Kwidzynie.   
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c) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie, 

 
 
Jolanta Mielniczak – Biesiekierska – Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Kwidzynie –  przedstawiła informację Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 
powiatu kwidzyńskiego w roku 2014. – informacja stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu 

 
W dyskusji głos zabrał radny Jerzy Grabowski. 
 
Odpowiedzi udzieliła Jolanta Mielniczak – Biesiekierska – Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg ogłosił  5 minutową przerwę. 
 
Po przerwie wznowiono obrady sesji i przystąpiono do następnego punktu 
obrad. 
 
 Ad.10.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) określenia zadań i wysokości  środków  Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób   Niepełnosprawnych w 2015 r., 

 
 Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kwidzynie – omówiła projekt powyższej uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrała Katarzyna Opacka, przewodnicząca Komisji Polityki 
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej informując, iż 
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. 
 
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). 

 
b) o zmianie uchwały nr III/16/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego, 
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Ewa Bejgrowicz – skarbnik – omówiła projekt powyższej uchwały  
i prosi o jego przyjęcie. 
 
Głos zabrał Piotr Wilk, przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
Budżetu i Finansów informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
komisji. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania. 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, wstrzymały się  - 4 osoby, przeciw 
głosowała – 1 osoba. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  13 do protokołu). 
 
 

c) zmianie uchwały Nr III/17/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 22 stycznia 2015r.  w  sprawie budżetu  powiatu  kwidzyńskiego 
na  rok  2015, 
 
Ewa Bejgrowicz – skarbnik – omówiła projekt powyższej uchwały  

i prosi o jego przyjęcie. 
 
Głos zabrał Piotr Wilk, przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
Budżetu i Finansów informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
komisji. 
 
W dyskusji głos zabrali radni Zbigniew Koban, Mirosław Górski i Bożena 
Rybus 
 
Odpowiedzi udzielili członek zarządu Danuta Woronowicz i wicestarosta 
Andrzej Fortuna.  
 
 Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ewa Stec odczytała treść uchwały. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania.  
 
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, wstrzymało się  - 0 osób, przeciw 
głosowało – 5 osób. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  14 do protokołu). 
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d) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 
 

 Jerzy Godzik – starosta – omówił projekt powyższej uchwały i prosi  
o jego przyjęcie. 
 
Głos zabrała Bożena Rybus, przewodnicząca Komisji Statutowej 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 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 15 do protokołu). 
 

e) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kwidzyńskiego do wspólnego 
przygotowania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze 
działania Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania w okresie 
programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020, 

 
Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu – omówił projekt 

powyższej uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 
Głos zabrał Piotr Wilk, przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
Budżetu i Finansów informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
komisji. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania. 
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 16 do protokołu). 
 
 

f) darowizny na rzecz Gminy Kwidzyn nieruchomości gruntowej, 
 

Andrzej Fortuna - wicestarosta – omówił projekt powyższej uchwały  
i prosi o jego przyjęcie. 
 
Głos zabrał Piotr Wilk, przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
Budżetu i Finansów informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
komisji. 
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 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania. 
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 17 do protokołu). 
 
 

g) zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Otłowiec gmina 
Gardeja pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a Gmina Gardeja, 

 
Andrzej Fortuna - wicestarosta – omówił projekt powyższej uchwały  

i prosi o jego przyjęcie. 
 
Głos zabrał Piotr Wilk, przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
Budżetu i Finansów informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
komisji. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania. 
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 18 do protokołu). 
 
 
 

h) wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości przy  
ul. Ogrodowej w Kwidzynie za cenę niższą niż jej wartość rynkowa, 

 
Andrzej Fortuna - wicestarosta – omówił projekt powyższej uchwały  

i prosi o jego przyjęcie. 
 
Głos zabrał Piotr Wilk, przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
Budżetu i Finansów informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
komisji. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania. 
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
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Uchwała została podjęta ( załącznik nr 19 do protokołu). 

 
 

i) o zmianie uchwały Nr XL/280/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 27 października 2014 r. w sprawie 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 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  20  do protokołu). 
 
 
 Ad. 11. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
 Zbigniew Koban – radny – proszę o przekazanie informacji dotyczącej 
wysokości planowanych wydatków na poszczególne placówki oświatowe w 
naszym powiecie w ubiegłym roku, jak się to ma do metryczki, która przychodzi 
z Ministerstwa i  jak to było w tym roku, żeby można było te dane porównać. Na 
czym polega ta różnica i skąd ona się wzięła? 
 
 Proszę o informację na temat zamiaru likwidacji grupy awaryjnej  
w gazowni kwidzyńskiej, grupa pracowników ma być przeniesiona do 
Grudziądza. W mojej ocenie może powstać bardzo poważne niebezpieczeństwo. 
Sam pan komendant mówił, że czasami godzinę czeka się na przyjazd gazowni  
a jeżeli z Grudziądza będą dojeżdżać to może być jeszcze dłużej. Może to być 
również inna obsługa niekoniecznie ta z Kwidzyna. Dlatego uważam, że trzeba 
w tej sprawie podjąć działania, żeby tą grupę w Kwidzynie utrzymać. 
 
 Antoni Barganowski – radny – 5 lat temu w III kadencji rady pod 
kierunkiem już wtedy będącej członkiem zarządu Pani Danuty Woronowicz 
była uchwalona strategia oświatowa na 5 lat, której obowiązywanie kończy się 
w tym roku. Moim zdaniem większość, chociaż nie wszystkie przyjęte wtedy 
założenia zostały zrealizowane. Czy Zarząd dostrzega potrzebę i zamierza 
podjąć prace nad uchwaleniem strategii na kolejne 5 lat? 
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 Czytałem w prasie, że Burmistrz Miasta Kwidzyna udzielił wywiadu  
o podjęciu interwencji w sprawie pozostawienia grupy gazowniczej  
w Kwidzynie. Jednak ta interwencja niewiele dała. Chciałbym prosić władze 
powiatu o zbiorowe podjęcie interwencji z przedstawicielami samorządów 
gminnych w sprawie niedopuszczenia do przeniesienia tej grupy.  
 
 Mirosław Górski – radny – chciałbym zwrócić się do Zarządu  
o udzielenie informacji czy możliwe jest podjecie działań w kierunku 
zapobieżenia likwidacji stacji krwiodawstwa w Kwidzynie. W obliczu zmian 
organizacyjnych, remontowych jakie tam są planowane według ostatnich 
uzyskanych przeze mnie informacji nie przewiduje się pomieszczeń na terenie 
szpitala kwidzyńskiego na przeniesienie tam funkcjonującej w planowanym do 
wyburzenia pawilonie stacji krwiodawstwa. W Kwidzynie w ubiegłym roku 
pobrano ponad 3 000 jednostek krwi. W Kwidzynie tą krew oddało 1200 osób  
z tego 800 co najmniej dwukrotnie. Jest to duża liczba krwiodawców. Krew  
w Polsce jest bardzo potrzebna, likwidacja tej stacji jest zdecydowanie 
niekorzystna zarówno dla mieszkańców naszego powiatu jak i też dla całej 
naszej społeczności, dlatego proszę o podjęcie interwencji w tej sprawie. Jeśli 
już nie zmieści się ta stacja na terenie szpitala co byłoby na pewno 
najkorzystniejsze to może poszukajmy wspólnie innego rozwiązania. 
 
 Marek Stociak – radny – w sprawie skrzyżowania drogi wojewódzkiej  
z drogą powiatową 521 w kierunku Prabut i skrzyżowania z droga z Dankowa 
3208G. Jest tam miejsce niedoświetlone i bardzo niebezpieczne, przydałoby się 
tam jakieś doświetlenie.  
 
 W tym roku nastąpi całkowite przekształcenie gimnazjum w Kwidzynie, 
szkoła podstawowa i przedszkole w Barcicach, został tam zlikwidowany 
internat. Dlaczego został bo chyba nie dla dobra dzieci, które tam są i które  
skorzystałyby z tego internatu. 
 
 Droga 3204G Pastwa – Janowo, jest tam bardzo ostry zakręt i takie małe 
grzęzawisko, często kierowcy nie z naszego powiatu, przyjezdni rozpędzają się  
i niestety wpadają, zdarzają się tam wypadki. Może dałoby się tam założyć 
spowalniacze ewentualnie jakieś oznakowanie.   
 
 Na zakręcie, gdzie osoby skręcają w stronę budynków na Danowo po 
stronie prawej jadąc od Rakowca są bardzo wysokie krzaki, to jest chyba 
posesja prywatna. Te krzaki bardzo przeszkadzają, mieszkańcy prosili żeby 
zwrócić na to uwagę, gdyby można ta sprawą się zająć. 
 
 Jerzy Grabowski – radny – w sprawie planów dotyczących remontów 
cząstkowych dróg powiatowych zwłaszcza tych na terenie powiatu 
kwidzyńskiego. Po zimie jest sporo wyłomów, chciałbym aby pan starosta 
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podzielił się informacją jakie są zamysły, plany co do tych remontów 
cząstkowych. 
 
 Piotr Wilk – radny – 3 miesiące temu rozmawialiśmy wstępnie na 
komisji o pracach przygotowawczych związanych ze szczepieniami przeciwko 
rakowi szyjki macicy. Jak daleko zaawansowane są prace związane z tym 
tematem.  
 
 Grzegorz Wojtaś – radny – chciałbym przekazać wniosek mieszkańców 
Korzeniewa dotyczący ograniczenia prędkości na drodze powiatowej pomiędzy 
Korzeniewem a miejscowością Lipianki. Jest to wąska droga przy wale, nie 
posiada pobocza, ruch jest dosyć wzmożony w związku ze skróceniem drogi  
z mostu do miasta. 
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący rady – ze względu, że mamy kłopoty  
z podpisaniem umów licznikowych z elektrownią, mieszkańcy musza jeździć do 
Malborka, Grudziądza albo do Gdańska. Proszę o zainteresowanie się tą sprawą 
aby punkt elektrowni wrócił do Kwidzyna.   

 
 Ad. 12. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 

 Jerzy Godzik – starosta – na interpelacja radnego Zbigniewa Koban 
odpowiemy na piśmie. 
 
 W sprawie likwidacji grupy awaryjnej gazowni i elektrowni. Są to 
monopoliści i oni nie raczą nam odpowiadać na nasze pisma. Spróbujemy 
wzmocnić to zapytanie poprzez Komisję Bezpieczeństwa. Przy najbliższym 
posiedzeniu ten temat wniosę i jako Komisja Bezpieczeństwa poprzez 
Wojewodę i jego Komisję Kryzysową spróbujemy zwrócić się w ten sposób. Do 
Energii też pisaliśmy w ten sposób. 
 
 Strategia oświatowa wymaga aktualizacji i napisania niektórych rzeczy od 
nowa, niektóre rzeczy zostały zrealizowane a niektóre powstały. Jest taka 
potrzeba aby zaktualizować tą strategię. 
 
 Stacja krwiodawstwa, my ten temat od czwartku z panem wicestarostą 
rozeznajemy. Ten barak na pewno musi ulec likwidacji. Teraz jest kwestia 
znalezienia miejsca zastępczego, zdaje sobie sprawę, że w szpitalu mogą być 
trudności. 3 kwietnia spotykam się z przedstawicielem EMC z Wrocławia i ten 
temat chcemy poruszyć, będziemy próbowali ten temat rozeznać. 
 
 Projekt „Równi w Zdrowiu” jest realizowany, przebiega zgodnie z 
harmonogramem. 13 kwietnia odbędzie się konferencja w restauracji „Resursa”. 
Wszyscy państwo otrzymacie zaproszenia i można będzie bezpośrednio od 
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wykonawców dowiedzieć się o zamierzeniach i harmonogramach. Jest 
kierownik projektu, który udzieli odpowiedzi.  
 
 Elektrownia, jest to podobna sprawa co z Gazownią, będziemy pisać ale 
za to pisanie nie ręczę czy udzielą nam odpowiedzi.  
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta- temat skrzyżowania drogi 521 z małą 
obwodnicą. Modernizację tego skrzyżowania przeprowadziliśmy w ramach 
realizowanego projektu. Tego typu skrzyżowanie nie wymaga oświetlenia 
natomiast zdecydowanie gdyby było poprawiłoby pewnie bezpieczeństwo. 
Zarządcą tego skrzyżowania jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Podejmiemy 
rozmowy, można znaleźć rozwiązanie nawet niezbyt drogie, dzisiaj bardzo 
powszechnie stosowane polegające na ustawieniu lamp ledowych z ogniwem 
fotowoltaicznym i z niedużą turbiną. Jeden taki słup oświetleniowy to jest ok.  
20 000 zł. Zakładaliśmy taki przy Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego na ul. Staszica. Podejmiemy rozmowy z Zarządcą Dróg 
Wojewódzkich bo to on za to odpowiada.       
 
 Jeżeli chodzi o drogę 3204G Pastwa – Janowo. Jestem mocno zdziwiony 
że nie ma tam znaku albo nie zdziwiony. Co roku ginie nam ok. 10% znaków, są 
niszczone albo dewastowane. Nie wiem czy tam jest czy był ale sprawdzimy to. 
Na terenie powiatu mamy zamontowane ponad 1400 znaków drogowych i co 
roku ok. 150 znaków musimy uzupełnić bo są ukradzione albo zniszczone. 
 
 Mała obwodnica i ostry łuk. My możemy prowadzić wszystkie prace w 
pasie drogowym bo jesteśmy jego właścicielem. Na prywatnej posesji już nie 
bardzo, my nie możemy tego prowadzić możemy jedynie grzecznie prosić żeby 
ktoś na swojej posesji zechciał te krzaki przyciąć. Nasze   działania dotyczą pasa 
drogowego ale podejmiemy rozmowę z właścicielem być może to się uda.  
 
 W sprawie remontów cząstkowych. Przetarg został rozstrzygnięty w 
lutym. Umowa podpisana i od ubiegłej soboty rozpoczęliśmy remonty 
cząstkowe dróg, zaczynając od Gminy Prabuty, droga Rodowo, Gdakowo i po 
kolei. Teraz jesteśmy na terenie Gminy Kwidzyn, trochę warunki atmosferyczne 
nam przeszkadzały, dzisiaj rano była dyskusja czy nie przerwać tych prac bo 
wtedy kiedy są opady niektóre technologie są niemożliwe do zastosowania o ile 
można układać masę to na pewno naprawa grysami jest w tych warunkach 
niewskazana. Mamy zapewnienie wykonawcy, że do Świąt Wielkanocnych 
tegorocznych remonty się zakończą chyba, że warunki atmosferyczne nie 
pozwolą.  
 
 Wniosek radnego Grzegorza Wojtasia w imieniu mieszkańców. Ta droga 
rzeczywiście nie jest bezpieczna, ona jest idzie pod samym wałem, drzewa są 
tam chronione nawet jednego nie można tam usnąć. Czy ograniczenie prędkości 
tam pomoże, dla mądrych ludzi nie potrzeba nawet znaku stawiać albo można 



 13 

stawiać znaki w druga stronę. Podam przykład z Korzeniewa, którego nie 
rozumiem. W ubiegłym roku Gmina Kwidzyn bardzo mocno zabiegała  
o ustawienie znaku na swojej drodze ograniczającej prędkość do 30 km przez 
miejscowość Korzeniewo. Prosty odcinek z obydwu stron chodniki, pasy 
zieleni, ogrodzone barierami, przejście dla pieszych wyraźnie oznakowane i na 
odcinku ok. 300 m obowiązuje prędkość 30 km/h, myślę że ktoś nie miał 
wyobraźni. O tej drodze o której pan mówi jak najbardziej ograniczenie ale do 
jakiej prędkości. Dla kierowcy, który ma wyobraźnię to wie, że nie da się tam 
pojechać więcej jak 40-50 km/h. Jeśli wpłynie wniosek z konkretna propozycją 
przekażemy to do komórki, która zajmuje się organizacja ruchu. 
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu – dotyczy interpelacji  
w sprawie internatu. Szkoła została przeniesiona z obiektu innego o słabej 
infrastrukturze i w tej szkole uczyć się będą uczniowie 16-24 letni. W Barcicach 
uczą się małe dzieci od przedszkola do 16-roku życia i tam jest internat. 
Natomiast dla tej młodzieży i już dorosłych osób internatu nie ma.  
O możliwościach tego obiektu uzupełni pan wicestarosta, natomiast ta młodzież 
nawet w programie nauczania ma coś takiego jak funkcjonowanie  
w środowisku. Ta młodzież musi nauczyć się funkcjonować w obrębie powiatu 
bo za chwile po ukończeniu szkoły będzie się po tym powiecie poruszać. Dla tej 
młodzieży również z uwagi na możliwości tego budynku ale tez na możliwości 
praktycznego realizowania funkcjonowania w środowisku tego internatu nie ma.    
  
 Andrzej Fortuna – wicestarosta- z tego co wiem i pamiętam projekt, 
który realizowaliśmy w ty obiekcie nie zakładał pobytu dzieci 24 – godzinnego. 
Żeby taki obiekt mógł funkcjonować 24-godziny musi spełniać zupełnie inne 
wymagania choćby przepisy dotyczące sanitariatów, wyjść ewakuacyjnych, to 
jest zupełnie inny charakter obiektu. W naszym projekcie zrealizowanym na 
byłym budynku Technikum Wikliniarskiego nie zakładaliśmy, że powstanie tam 
SOSW. SOSW jest w miejscowości Barcice i tam jest internat. Obiekt jest 
przystosowany do przebywania dzieci przez 24 godziny na dobę natomiast 
obiekt w Kwidzynie przy ul. Ogrodowej nie jest do tego przystosowany i nie 
można tam bez zmian wprowadzić funkcji internatu. Nie chcę przez to 
powiedzieć, wszystko jest możliwe przy dzisiejszych technologiach, 
rozwiązaniach i wtedy kiedy są środki na to wszystko to można zbudować. To 
co myśmy zakładali, na co było nas stać to jest Zespół Szkół Specjalnych nie 
jest to Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy.  
 
 Ad. 13. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
 
 Jerzy Grabowski  – radny -  na ręce Przewodniczącego Rady złożył 
zawiadomienie o utworzeniu się klubu radnych OPS – zawiadomienie stanowi 
załącznik nr 21 do protokołu. 
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 Mirosław Górski – radny – zaprosił radnych jak również mieszkańców 
powiatu na obchody V rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, która odbędzie się  
10 kwietnia. Uroczystość odbędzie się o godz. 1630  od złożenia kwiatów pod 
tablicą upamiętniającą Panią Izabelę Tomaszewską, dawniej mieszkankę 
naszego miasta. O godz. 1700rozpocznie się przemarsz do Katedry i o godz. 1800 
uroczysta Msza Św. W intencji ofiar.   
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady –9 kwietnia  b.r. o godz. 1700 na 
Zamku odbędzie się wręczenie Honorowych Nagród Przewodniczącego Rady 
Powiatu kwidzyńskiego i Honorowych Nagród Starosty Kwidzyńskiego 
Dorocznych nagród w Zakresie Kultury i Sportu.  

− Posiedzenie przewodniczących komisji i klubów z członkami zarządu 
odbędzie się 13 kwietnia  2015 r. o godz. 1530, 

− podziękował za życzenia świąteczne, które wpłynęły do Rady, 
 

 
Ad.14. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 

Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1930  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 

 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady 
                                                                                                
 
                                                                                        Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 
 


