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Protokół nr 18/XVIII 
 

z  sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 12 grudnia 2016 r.  

 
 Ad.1. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak 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  17  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: Jerzy Śnieg, Ewa Stec, Zbigniew Koban, 
Andrzej Rupieta. 
 
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 XVII sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 17 z działalności zarządu. 
6. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w sprawie 

realizacji dwóch uchwał: Uchwała Nr XXI/141/2008  Rady Powiatu 
Kwidzyńskiego  z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zgody na zbycie udziałów 
„Zdrowie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Kwidzynie. Uchwała Nr XLI/246/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z 
dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz 
obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany uchwały Nr XII/68/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z 
dnia 21 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2016 r. zmienionej uchwałą Nr XIV/73/2016 
Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie 
określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r., 
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b) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej  z budżetu 
powiatu na rok 2017,  w formie dotacji celowej, na realizację 
inwestycji „Napowietrzanie zbiornika wodnego Balaton, 
położonego w Kwidzynie przy ul. Wiślanej”, 

c) ustalenia obowiązujących w 2017 r. wysokości opłat za usunięcie  
i przechowanie  pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości 
kosztów powstałych w razie odstąpienia  od usunięcia pojazdu, 

d) o zmianie uchwały nr IX/57/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

e) o zmianie uchwały Nr IX/58/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 14 grudnia 2015r.  w  sprawie budżetu  powiatu  
kwidzyńskiego na  rok  2016, 

f) przyj ęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu 
kwidzyńskiego, 

g) budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2017, 
h) planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2017, 
i) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok 

2017, 
j)  zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2017, 
k) zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2017. 

 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
10. Wnioski i oświadczenia. 
11. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Porządek obrad stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 
 
W trakcie obrad sesji doszła radna Ewa Stec. Obecnie na posiedzeniu sesji 
uczestniczy 18 radnych.   
 
 Ad.4. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady 
Powiatu.   
 
 Andrzej Zwolak – wiceprzewodniczący Rady – poinformował, że do 
przewodniczącego Rady wpłynął wniosek radnego Tomasza Świerczka  
o wniesienie poprawek do protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
z dnia 24 października 2016 r.  
 
 W Ad. 10. Przystąpiono do punktu Informacja o sytuacji w Kwidzyńskim 
Parku Przemysłowo - Technologicznym w Górkach.  
 
W dyskusji głos zabrali radni: Tomasz Świerczek, Grzegorz Wojtaś, Mirosław 
Górski, Zbigniew Koban, Bożena Rybus.  
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Tu wnoszę o wykreślenie Bożeny Rybus, gdyż radna nie brała udziału w w/w 
dyskusji na temat KPPT w Górkach, a jej wypowiedź to był komentarz do 
przebiegu dyskusji, który powinien być wypowiedziany w innym punkcie 
porządku obrad.    
 
Za przyjęciem głosowała – 1 osoba, wstrzymały się – 4 osoby, przeciw 
głosowało – 13 osób.  
 

Poprawka została odrzucona. 
 

W Ad. 14. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
 
Tu wnoszę o wykreślenie wystąpienia członka zarządu Włodzimierza 
Dawidowskiego, gdyż było to zapytanie oraz wypowiedzi radnych Bożeny 
Rybus i Krystyny Łapacz, gdyż nie były to wnioski a był to komentarz do moich 
wniosków.  
 
Za przyjęciem głosowała – 1 osoba, wstrzymały się – 4 osoby, przeciw 
głosowało – 13 osób.  
 

Poprawka została odrzucona. 
 

    
 Rada Powiatu w obecności 18 radnych uczestniczących w posiedzeniu  
przyjęła protokół z XVII sesji. 
 

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 
 

Ad.5. Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 17  
z działalności zarządu. 
 
 Głosów w dyskusji nie było   
 
Rada Powiatu w obecności  18 radnych uczestniczących w posiedzeniu przyjęła 
sprawozdanie nr 17 z działalności zarządu. 
 

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

W trakcie obrad sesji doszedł radny Andrzej Rupieta. Obecnie na posiedzeniu 
sesji uczestniczy 19 radnych.   

 
 Ad.6.  Przystąpiono do punktu Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli 
przeprowadzonej w sprawie realizacji dwóch uchwał: Uchwała Nr 
XXI/141/2008  Rady Powiatu Kwidzyńskiego  z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie 
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zgody na zbycie udziałów „Zdrowie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Kwidzynie. Uchwała Nr XLI/246/2010 Rady Powiatu 
Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia 
wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach. 

 
 Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał 
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w sprawie realizacji 
dwóch uchwał: Uchwała Nr XXI/141/2008  Rady Powiatu Kwidzyńskiego  z 
dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zgody na zbycie udziałów „Zdrowie” spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie. Uchwała Nr 
XLI/246/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie 
określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania 
udziałów i akcji w spółkach -  protokół stanowi załącznik 6 do protokołu. 

 
W dyskusji głos zabrali radni: Mirosław Górski, Antoni Barganowski.  
 
    Ad.7.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach : 

a) zmiany uchwały Nr XII/68/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 
21 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 
2016 r. zmienionej uchwałą Nr XIV/73/2016 Rady Powiatu 
Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zadań 
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2016 r., 

Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie – omówiła projekt powyższej uchwały i prosi o jego przyjęcie. 

Głos zabrał Tomasz  Frejnagiel, wiceprzewodniczący Komisji Polityki 
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej informując, iż 
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. 

 
W związku z drobnymi błędami pisarskimi w uchwale 

wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak   ogłosił 5 minutową 
przerwę w celu wyjaśnienia.  

 
Po przerwie wznowiono obrady sesji.  
 

Następnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak  odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 

 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
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Uchwała została podjęta ( załącznik nr 7 do protokołu). 
 

b) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej  z budżetu powiatu na 
rok 2017,  w formie dotacji celowej, na realizację inwestycji 
„Napowietrzanie zbiornika wodnego Balaton, położonego  
w Kwidzynie przy ul. Wiślanej”, 

 
 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 wiceprzewodniczący Rady powiatu Andrzej Zwolak  odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania.  
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 8 do protokołu)  

c)  ustalenia obowiązujących w 2017 r. wysokości opłat za usunięcie  
i przechowanie  pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów 
powstałych w razie odstąpienia  od usunięcia pojazdu, 

 
 Bogdan Dubik – Pełnomocnik Starosty w Wydziale Komunikacji, 
Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego – 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 wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej  Zwolak  odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania.  
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 9 do protokołu). 
 

d) o zmianie uchwały nr IX/57/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
 z dnia 14 grudnia 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 wiceprzewodniczący Rady powiatu Andrzej Zwolak  odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania.  
 
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, wstrzymały się – 4 osoby, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 10 do protokołu)  
 

e) o zmianie uchwały Nr IX/58/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
 z dnia 14 grudnia 2015r.  w  sprawie budżetu  powiatu    
kwidzyńskiego na  rok  2016, 

 
 

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 zabrał radny Tomasz Świerczek. 
 
Odpowiedzi udzieliła skarbnik Ewa Bejgrowicz  
 
 
Następnie wiceprzewodniczący Rady powiatu Andrzej Zwolak  odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania.  
 
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, wstrzymały się – 3 osoby, przeciw 
głosowała – 1 osoba.  
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 11 do protokołu)  
 
f) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego, 
 
Jerzy Godzik – starosta -  omówił projekt  wieloletniej prognozy 

finansowej powiatu kwidzyńskiego. 
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 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak  odczytał uchwałę 
Nr 182/p117/F/I/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Gdańsku  z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady 
Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2017-2024-  załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 Następnie przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odczytali opinie w sprawie głosowania nad projektem wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego. 
 
1. Danuta Kosewska – przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej – za przyjęciem głosowało – 5 osób, 
wstrzymały się – 3 osoby, głosów przeciwnych - 0  -  załącznik nr 13 do 
protokołu. 

2. Kazimierz Kończalski – przewodniczący Komisji ds. Wsi i Infrastruktury 
Wiejskiej – za przyjęciem głosowały – 3 osoby, wstrzymały się – 2 osoby, 
głosów przeciwnych – 0  – załącznik nr  14 do protokołu. 

3. Krystyna Łapacz –przewodnicząca  Komisji Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki- za przyjęciem głosowało – 5 osób, wstrzymała się – 1 
osoba,  przeciw głosowało – 0 osób – załącznik nr  15 do protokołu. 

4. Tomasz Frejnagiel – przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i 
Bezpieczeństwa Obywateli -  za przyjęciem głosowały – 3 osoby, wstrzymała 
się – 1osoba, głosów przeciwnych – 0  – załącznik nr 16 do protokołu. 

5. Jerzy Grabowski – przewodniczący Komisji ds. Zdrowia – za przyjęciem 
głosowały – 2 osoby, wstrzymało się – 0 osób, głosów przeciwnych                
- 0  - załącznik nr 17  do protokołu. 

6. Katarzyna Opacka – przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej, Opieki 
Społecznej i Aktywizacji Zawodowej -  za przyjęciem głosowały – 4 osoby, 
wstrzymały się – 2 osoby, przeciw głosowało -0 osób– załącznik nr  18 do 
protokołu. 

7. Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – za przyjęciem 
głosowały – 3 osoby, wstrzymało się – 0 osób, głosów przeciwnych - 0 - 
załącznik nr  19 do protokołu. 

8. Piotr Wilk – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu  
i Finansów – za przyjęciem głosowało – 11 osób, wstrzymała się – 1 osoba, 
głosów przeciwnych - 0 -  załącznik nr 20 do protokołu. 
 

 Ponieważ nie było głosów w dyskusji, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Andrzej Zwolak  odczytał  treść projektu uchwały i przystąpiono do 
głosowania. 
 
Za przyjęciem  głosowało – 14 osób, wstrzymało się – 5 osób, przeciw 
głosowało – 0 osób. 
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Uchwała została podjęta ( załącznik nr   21 do protokołu  ). 
 

g) budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2017, 
 

Jerzy Godzik – starosta -  omówił projekt budżetu powiatu  
kwidzyńskiego na rok 2017. 

 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak  odczytał uchwałę 
Nr 183/p117/I/P/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Gdańsku z dnia 2 grudnia 2017r. w sprawie opinii o projekcie uchwały 
budżetowej Powiatu kwidzyńskiego na 2017 rok oraz możliwości sfinansowania 
deficytu budżetu-  załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 Następnie przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odczytali opinie w sprawie głosowania nad projektem budżetu powiatu 
kwidzyńskiego na rok 2017. 
 

1. Danuta Kosewska – wiceprzewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – za przyjęciem głosowały – 4 
osoby, wstrzymały się – 3 osoby, przeciw głosowało – 0 osób  -  załącznik 
nr 23 do protokołu. 

2. Kazimierz Kończalski – przewodniczący Komisji ds. Wsi i Infrastruktury 
Wiejskiej – za przyjęciem głosowały – 3 osoby, wstrzymała się – 1 osoba, 
przeciw głosowała – 1 osoba  – załącznik nr  24 do protokołu. 

3. Krystyna Łapacz –przewodnicząca  Komisji Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki- za przyjęciem głosowało – 5 osób, wstrzymało się – 
0 osób,  przeciw głosowała – 1 osoba – załącznik nr  25 do protokołu. 

4. Tomasz Frejnagiel – przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i 
Bezpieczeństwa Obywateli -  za przyjęciem głosowały – 3 osoby, 
wstrzymało się – 0 osób, przeciw głosowała – 1 osoba  – załącznik nr 26 
do protokołu. 

5. Jerzy Grabowski – przewodniczący Komisji ds. Zdrowia – za przyjęciem 
głosowały – 2 osoby, wstrzymało się – 0 osób, przeciw głosowało – 0 
osób  – załącznik nr 27 do protokołu. 

6. Katarzyna Opacka – przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej, 
Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej -  za przyjęciem głosowało – 
5 osób, wstrzymały się – 2 osoby, przeciw głosowało – 0 osób– załącznik 
nr  28 do protokołu. 

7. Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – za 
przyjęciem głosowały – 3 osoby, wstrzymało się – 0 osób, głosów 
przeciwnych - 0 - załącznik nr  29 do protokołu. 

8. Piotr Wilk – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu  
i Finansów – za przyjęciem głosowało – 10 osób, wstrzymały się – 2 
osoby, głosów przeciwnych - 0 -  załącznik nr 30 do protokołu. 
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W trakcie obrad sesji doszedł  radny Zbigniew Koban. Obecnie na posiedzeniu 
sesji uczestniczy 20 radnych.   
 
W dyskusji głos zabrali radni: Mirosław Górski, Tomasz Świerczek oraz 
starosta Jerzy Godzik. 
 
Antoni Barganowski przedstawił stanowisko Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego  dotyczące uchwały Rady 
Powiatu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu 
kwidzyńskiego na 2017 rok  -  załącznik nr 31 do protokołu. 
 
Jerzy Grabowski przedstawił stanowisko Klubu Radnych OPS w Radzie Powiatu 
Kwidzyńskiego  dotyczące uchwały Rady Powiatu z dnia 12 grudnia 2016 r. w 
sprawie przyjęcia budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2017 rok  -  załącznik nr 
32 do protokołu. 
 
Tomasz Świerczek przedstawił informacje w imieniu radnych PSL w sprawie 
projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2017. 
 
 Ponieważ nie było więcej głosów w dyskusji, wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Andrzej Zwolak  odczytał  treść projektu uchwały i przystąpiono do 
głosowania. 
 
Za przyjęciem  głosowało – 14 osób, wstrzymała się – 1 osoba, przeciw 
głosowało – 5 osób. 
 

Uchwała została podjęta (  załącznik nr   33 do protokołu  ). 
 
 
W trakcie sesji zwolnił się radny Miłosław Górski. Obecnie na posiedzeniu sesji 
uczestniczy 19 radnych.   
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak  ogłosił 5 minutową 
przerwę. 
 
Po przerwie wznowiono obrady sesji i przystąpiono do podpunktu h) planu 
pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2017, 
 
 

 
h) planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2017, 

 
Bożena Rybus - przewodnicząca Komisji Statutowej – omówiła projekt  

powyższej uchwały. 
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Poinformowała również, że na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną 
opinię. 
 

Następnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak  odczytał 
treść uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
W trakcie głosowania na Sali było 18 radnych.  
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 18 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  34 do protokołu). 
 

i) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok 2017, 
 
Bożena Rybus - przewodnicząca Komisji Statutowej – omówiła projekt  

powyższej uchwały informując, iż plany pracy komisji stałych były omawiane  
i akceptowane przez  członków poszczególnych komisji. 
 
Poinformowała również, że na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną 
opinię. 
 
W dyskusji głos zabrał radny: Tomasz Świerczek. 
 
Odpowiedzi udzieliła: Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej Opieki 
Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Katarzyna Opacka.  
 

Następnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak  odczytał 
treść uchwały i przystąpiono do głosowania. 

 
W trakcie głosowania na Sali było 18 radnych.  
 
 
 
Rada Powiatu w obecności  18  radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  35 do protokołu). 
 

j) zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2017, 
 

Bożena Rybus - przewodnicząca Komisji Statutowej – omówiła projekt  
powyższej uchwały. 
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Poinformowała również, że na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną 
opinię. 
 

Następnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak  odczytał 
treść uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
 
W trakcie głosowania na Sali było 18 radnych.  
 
Za przyjęciem  głosowało – 15 osób, wstrzymały się – 3 osoby, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  36 do protokołu). 
 

k) zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2017, 
 

Bożena Rybus  - przewodnicząca Komisji Statutowej – omówiła 
projekt  powyższej uchwały. 
 
Poinformowała również, że na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną 
opinię. 
 
W dyskusji głos zabrali radni: Tomasz Świerczek, Zbigniew Koban, Antoni 
Barganowski, Andrzej Zwolak, Katarzyna Opacka.  
 
Odpowiedzi udzieliła: Janusz Styk – radca prawny.  
 

Następnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak  odczytał 
treść uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
W trakcie głosowania na Sali było 19 radnych.  
 
Za przyjęciem  głosowało – 16 osób, wstrzymały się – 3 osoby, głosów 
przeciwnych nie było. 
 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  37 do protokołu). 
 
 
 Ad. 8. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
 Piotr Wilk – radny – chciałbym spełnić wolę paru starszych 
mieszkańców Kwidzyna, którzy poinformowali mnie o przypadkach nie 
stawania autobusów komunikacji miejskiej na przystankach w momencie kiedy 
żaden z pasażerów nie wstaje. Dla tych ludzi jest to problem bo czasami są to 
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ludzie starzy, chorzy, o kulach itd. To jest zrozumiałe, że stary, niedołężny 
człowiek nie wstanie podczas jazdy autobusu bo on się nie utrzyma i przewróci 
się w momencie zahamowania. Proszę aby Pan Starosta skontaktował się z 
prezesem czy dyrektorem firmy, która obsługuje Kwidzyn aby zwrócił 
szczególną uwagę na ta sprawę. Nie stwierdzono często takich przypadków ale 
takie przypadki były.  
   
 Danuta Kosewska  – radna – występuje w imieniu wszystkich 
kierowców poruszających się po drodze 521. Chciałabym zwrócić uwagę, że 
dopuszczono do dużego zagrożenia dla wszystkich uczestników ruchu 
drogowego poprzez to, że drzewa i krzewy w pasie drogowym nie są wycinane 
systematycznie. Wiem, że nie jest to nasza droga, jest to droga wojewódzka ale 
to są mieszkańcy naszego powiatu. Powinniśmy zadbać o ich bezpieczeństwo. 
Zwierzęta, które obecnie wychodzą na  drogę nie maja drogi powrotu ponieważ 
powstało zagęszczenie tych drzew.  
 
 Proszę o szersze poinformowanie mieszkańców powiatu kwidzyńskiego 
na temat terminarzu remontu drogi 521 i planowanych objazdach.  
 

 Ad. 9. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 

 Jerzy Godzik – starosta – obydwie interpelacje to jest przekazanie 
informacji do zarządzających, w sprawie autobusu i w sprawie drogi 
wojewódzkiej. Jeśli chodzi o poinformowanie mieszkańców o planowanych 
objazdach to taką informację przekażemy w momencie kiedy będziemy mieli 
plan realizacji tej drogi. Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie realizował tę 
inwestycję metodą „Zaprojektuj i wybuduj” , 65 mln jest przeznaczone na tę 
drogę, a jak to będzie wyglądało mam nadzieję, że się dowiemy.  

  
  Ad. 10. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
 
  
 Bożena Rybus – radna – chciałabym odnieść się do głosowania nad 
poprawkami do protokołu. W moim mniemaniu wygłoszenie swojego zdania 
kiedy jest to dyskusja jest poprawne dlatego głosowałam przeciw. W punkcie 14 
zabrałam głos i złożyłam wniosek żeby wyremontować drogi na terenie Gminy 
Prabuty.  
 
 Antoni Barganowski – radny – pan wiceprzewodniczący Rady nie 
chciał przeciągać dyskusji nad protokołem Komisji Rewizyjnej z kontroli, mam 
nadzieję, że radny Mirosław Górski to odsłucha. Padło stwierdzenie, że ten 
protokół i ta kontrola została przeprowadzona na polityczne zlecenie Zarządu co 
jest ewidentne, że nie zostało to zrobione na polecenie Zarządu bo jak sobie 
wszyscy przypominamy, że w kwietniu na posiedzeniu Sesji Rady Powiatu 
zostało to przeprowadzone na wniosek Przewodniczącego Rady. Było to 
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zlecenie jednorazowe dla komisji do przeprowadzenia tych określonych 
czynności kontrolnych. W przygotowaniu tego protokołu nie brał udziału nikt z 
pracowników urzędu w tym ani pan Janusz Styk ani żaden inny prawnik, który 
pracuje dla Starostwa. Korzystaliśmy z pomocy kancelarii prawnej 
zaprzyjaźnionej nie pochodzącej z tego województwa, ta pomoc była bezpłatna. 
W regulaminie jest taka możliwość, że komisja może prosić o zatrudnienie 
eksperta w sprawie opracowania pewnych opinii prawnych, myśmy  na to nie 
poszli. Starostwo nie poniosło z tego tytułu żadnych kosztów. Ta opinia, która w 
protokole jest zawarta, zwłaszcza chodzi o te różne orzeczenia dotyczące 
omawianych zagadnień były zrobione bezpłatnie. Jeśli Pan Mirosław Górski 
zechce się dokładnie zapoznać z tym protokołem to stwierdzi, że ten protokół 
nie jest jakąś apoteozą działań Zarządu tylko tam są przedstawione różne 
warianty orzeczeń w tych omawianych sprawach jak również to, że są pewne 
zastrzeżenia merytoryczne co do tej uchwały, która była uchwalona i której 
wyniki realizacji przedstawiliśmy.  
 
 Jerzy Godzik – starosta – podziękował za uchwalenie budżetu na 2017 
rok i złożył radnym, pracownikom Starostwa Powiatowego i wszystkim 
mieszkańcom powiatu kwidzyńskiego życzenia świąteczne i noworoczne. 
 
 Andrzej Zwolak – wiceprzewodniczący Rady -  złożył życzenia 
świąteczne i noworoczne. Poinformował również, że do Rady wpłynęły 
życzenia świąteczne. 
 
Informacja o posiedzeniu przewodniczących komisji i klubów z członkami 
zarządu zostanie państwu przesłana na e-maila.   

 
Ad.11. Wobec wyczerpania porządku obrad wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu Andrzej Zwolak  o godz. 1900  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 

 
 
                                                                                  Wiceprzewodniczący Rady 
                                                                                                
 
                                                                                        Andrzej Zwolak 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 


