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Protokół nr 12/XII 
 

z  sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 21 marca 2016 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 Przedstawienie porządku obrad. 

 
1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie  porządku obrad. 
4. Wręczenie podziękowań w ramach obchodów Roku Matematyki na 

Pomorzu.  
5. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu. 
6. Sprawozdanie nr 11 z działalności zarządu. 
7. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu 26 lutego 

2016 r. w Wydziale Architektury, Budownictwa  i Ochrony Środowiska 
Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. 

8. Informacja o realizacji  uchwał i wniosków Komisji Rady Powiatu 
Kwidzyńskiego za II półrocze 2015 r. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r., 
b) o zmianie uchwały nr IX/57/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

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

10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
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12. Wnioski i oświadczenia. 
13. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Porządek obrad stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 
 
 Ad.4. Przystąpiono do punktu Wręczenie podziękowań w ramach 
obchodów Roku Matematyki na Pomorzu.  
 
Starosta Jerzy Godzik i Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg wręczyli 
podziękowania w ramach obchodów Roku Matematyki na Pomorzu dla: 
 

− Ewy Wojtaś-Śmiejkowskkiej – koordynatora Lokalnego Programu 
Wspierania Uzdolnień w Powiecie Kwidzyńskim,  

− Janusza Cygańskiego – Kierownika Muzeum Zamkowego w 
Kwidzynie, 

− Henryka Czyżewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2  w Kwidzynie, 

− Teresy Komorowskiej – nauczyciela Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2  w Kwidzynie, 

− Mariusza Wesołowskiego – Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego  
w Kwidzynie, 

− Grzegorza Orlickiego – ucznia I Liceum Ogólnokształcącego  
w Kwidzynie, 

− Jędrzeja Myrchy - ucznia I Liceum Ogólnokształcącego  
w Kwidzynie, 

− Karoliny Klikar – nauczyciela Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Kwidzynie, 

− Wioletty Legiewicz – nauczyciela Gimnazjum Nr 2 w Kwidzynie, 
− Wioletty Kowalczuk – nauczyciela Gimnazjum Nr 3 w Kwidzynie, 
− Doroty Szul –  nauczyciela Gimnazjum w Liczu, 
− Bogusława Tetera –  nauczyciela Gimnazjum w Wandowie, 
− Anety Walczak nauczyciela Zespołu Szkół w Gardei,  
− Doroty Chrostek – nauczyciela Zespołu Szkół w Rodowie,  
− Edyty Januszewskiej – nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 4  

w Kwidzynie, 
− Tomasza Serafina – nauczyciela Szkoły Podstawowej w Korzeniewie 
− Karoliny Ciszkowskiej – uczennicy Szkoły Podstawowej  

w Korzeniewie, 
− Anety Sitarz –Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach 
− Jolanty Jarmułowicz – pedagoga  Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Kwidzynie  
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 Ad.5. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady 
Powiatu.   

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

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 

Ad.6. Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 11  
z działalności zarządu. 

 
 Marek Strociak – radny – cząstkowe remonty nawierzchni dróg 
powiatowych, w jakim zakresie te cząstkowe i czy będą na wszystkich drogach 
powiatowych czy tylko na części dróg i cóż to znaczy cząstkowe, w jaki sposób 
będą te naprawy wykonywane i kto wygrał przetarg? 
 
 W sprawie spotkań z udziałem członków zarządu, wicestarosta Andrzej 
Fortuna spotkał się z Burmistrzem Miasta Kwidzyna a sprawa dotyczyła 
działalności KPPT. Jakie wnioski z tego spotkania pan Starosta nam przekaże. 
 
 W sprawie zarządzeń pana Starosty, powołanie zespołu do aktualizacji 
polityki oświatowej powiatu, powołanie zespołu do spraw założeń aktualizacji 
polityki oświatowej. W kilku zdaniach proszę o przybliżenie tematu radnym. 
 
Odpowiedzi udzielili: 
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – pytanie dotyczące rozstrzygnięcia 
przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni 
dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. Takiego sformułowania 
używamy zawsze nie jest to naprawa całej nawierzchni tylko tych ubytków, 
które w drodze się znajdują. Naprawiamy drogi kilkoma metodami, metodą 
uzupełnienia masami bitumicznymi poprzez wycięcie dookoła ubytku i 
naklejenie masy bitumicznej. Druga metoda, którą również wykonujemy to jest 
metoda natryskiwania grysami z emulsją, to są te mniejsze ubytki. Kolejna 
metoda to wykonywanie nakładek na pewnych odcinkach dróg od 
kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Następna metoda to powierzchniowe 
utrwalenie dróg i wtedy wykonuje się na całej szerokości przy pomocy 
dwukrotnego pokrycia nawierzchni emulsją i dwukrotnym posypaniem grysów. 
W tym zakresie jest jeszcze jedna metoda naprawy przełomów, wtedy kiedy 
trzeba wymienić przebudowę po zimie. Takie sytuacje się zdarzają, że w wyniku 
albo obniżenia wód gruntowych albo ich podniesienia rozsypuje się podbudowa 
wtedy wycina się kilkadziesiąt albo kilkaset metrów, wymienia podbudowę i 
kładzie się nową nawierzchnię bitumiczną.  Do tych prac przystąpiliśmy od dnia 
dzisiejszego, w ubiegłym tygodniu odbyło się przekazanie dróg wykonawcy, 
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mamy dwóch wykonawców. Na dzień dzisiejszy wykonujemy naprawę metodą 
uzupełniania masą bitumiczną, wszystkie drogi podlegają remontom.  
 Na temat spotkania u Pana Burmistrza w temacie Kwidzyńskiego Parku 
Przemysłowo – Technologicznego. Oczywiście cały czas rozmawiamy o 
przyszłości parku, co byśmy chcieli tam zrobić i jak temu parkowi można 
pomóc, to jakby podstawowy temat. Natomiast był jeszcze jeden temat 
dotyczący jednego z naszych przedsiębiorców z terenu powiatu kwidzyńskiego, 
który chciałby tam znaleźć swoje miejsce. Może jest zbyt mało samodzielny, 
zakres jego produkcji jest dość ciekawy i szukał informacji jakby poprzez Pana 
Burmistrza, ja zostałem doproszony na to spotkanie w jaki sposób park mógłby 
udzielić pomocy temuż przedsiębiorcy. 
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu – w imieniu Pana Starosty 
pozwolę sobie ja to zarządzenie omówić. Są dwa dokumenty do aktualizacji 
polityki oświatowej. Zaproszone zostało bardzo szerokie grono osób, 
przedstawiciele różnych środowisk, rozpoczynając od nauczycieli, dyrektorów, 
uczniów, rodziców, przedstawicieli pracodawców, przedstawicieli związków 
zawodowych, instytucji rynku pracy, radnych powiatu kwidzyńskiego,  
organizacji pozarządowych. Organizacje przynajmniej do momentu wydania 
tego zarządzenia przez Pana Starostę nie zgłosiły swojego przedstawiciela. 
Zaproszona została bardzo duża grupa osób po to żeby poznać opinie, potrzeby 
różnych środowisk, które albo bezpośrednio są związane z edukacją albo 
pośrednio. Natomiast do opracowania samego dokumentu jest grupa mniejsza. 
Czterdzieści czy pięćdziesiąt  osób, dokumentu opracować nie byłoby w stanie. 
W związku z tym już sam dokument, który jako załącznik do uchwały zostanie 
państwu przedstawiony zaangażowani są nauczyciele, dyrektorzy, radni  
i pracownicy wydziału również ze mną.  
 
Rada Powiatu w obecności  21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 11 z działalności zarządu. 
 

Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr  5  do protokołu). 
 
 Ad.7.  Przystąpiono do punktu Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli 
przeprowadzonej w dniu 26 lutego 2016 r. w Wydziale Architektury, 
Budownictwa  i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. 
 
 Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał 
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu 26 lutego 
2016r. w Wydziale Architektury, Budownictwa  i Ochrony Środowiska 
Starostwa Powiatowego w Kwidzynie -  protokół stanowi załącznik 6 do protokołu. 
 

Ad.8. Przystąpiono do punktu Informacja o realizacji  uchwał i wniosków 
Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego za II półrocze 2015 r.  
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Jerzy Godzik – starosta – przedstawił powyższą informację – załącznik nr 
7 do protokołu. 
 
 Ad.9.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach : 
  

a) 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 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 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 

 
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 9 do protokołu). 

 
b) o zmianie uchwały nr IX/57/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

 
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 odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania.  
 
Za przyjęciem głosowało – 16 osób, wstrzymało się – 5 osób, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 9 do protokołu)  
 

c) o zmianie uchwały Nr IX/58/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 14 grudnia 2015r.  w  sprawie budżetu  powiatu  
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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 zabrali radni: Piotr Wilk, Marek Strociak, Zbigniew Koban, 
Mirosław Górski, Tomasz Świerczek. 
 
Odpowiedzi udzielił: starosta Jerzy Godzik, wicestarosta Andrzej Fortuna i 
radni Katarzyna Opacka i Antoni Barganowski. 
 
Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania.  
 
Za przyjęciem głosowało – 16 osób, wstrzymało się – 0 osób, przeciw głosował 
– 5 osób.  
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 10 do protokołu) 
 
 
 Ad. 10. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
 Mirosław Górski – radny – chciałbym zapytać Zarząd na temat 
spotkania z panią Agnieszką Szparą. Pani Prezes była w Starostwie 11 marca br. 
i spotkała się z panem Starostą być może z całym Zarządem. Nie znalazła czasu 
by spotkać się z pracownikami i z nami rozmawia za pośrednictwem jednego  
z członków Zarządu. czego dotyczyło to spotkanie i jakie zapadły ustalenia, czy 
zawarliście państwo jakąś umowę? 
 
 Zbigniew Koban – radny – ze sprawozdania z pracy Zarządu 
dowiedzieliśmy się, że Zarząd zapoznał się oraz zatwierdził zakres koncepcji 
dotyczący szkolnictwa zawodowego powiatu kwidzyńskiego. Kto ten zakres 
przygotował i chciałbym prosić panią Przewodniczącą Komisji gdyby ten punkt 
na Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki z informacja jak to 
wygląda mógł się pojawić. Chodzi mi o firmę i cenę tego przedsięwzięcia.  
 
 Marek Strociak – radny – w sprawie warsztatów po szkole 
Ponadgimnazjalnej w Prabutach. Czy wiemy co tam się dzieje, pod koniec roku 
została podpisana stosowna umowa, co w tym przypadku się dzieje, co robi 
Burmistrz w tej sprawie? 
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 Ad. 11. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 

 Jerzy Godzik – starosta – odpowiadając na pytanie radnego Mirosława 
Górskiego w sprawie spotkania z Panią Agnieszką  Szpara 11 marca br. To 
spotkanie było oczywiście spowodowane tymi wydarzeniami, które miały 
miejsce tutaj w tej sali. Jak państwo pamiętacie w środę po tym jak państwo stąd 
wyszliście na następny tydzień przyjechał Pan Pikulicki, który jest członkiem 
Zarządu EMC a jednocześnie członkiem Zarządu Spółki „Zdrowie” i wysłuchał 
państwa  w obecności Pana Brzezińskiego i Pani od dialogu społecznego, którą 
Ci państwo ze sobą zabrali z Warszawy. Na tym spotkaniu państwa pracownicy 
przedstawili zarówno żądania płacowe jak i żądania socjalne, poprawy 
warunków funkcjonowania w szpitalu różnych kwestii. Po tym spotkaniu 
poprosiłem Panią Agnieszkę Szparę o spotkanie. Myśmy te argumenty, które 
państwo tutaj podnosili na tym spotkaniu i które były przez Pana Pikulickiego 
przekazane do wiadomości Zarządu EMC, jednocześnie poszerzyliśmy o to co 
państwo chcieliście w swoich postulatach o losach Spółki „Zdrowie” w myśl 
tego iż należy zrealizować pewne rozwiązania narzucone przez Ministra 
Zdrowia z 2011 roku a przesuwane. W chwili obecnej przesunięte do końca 
2017 roku. Państwo dostaliście już informacje, znacznie wcześniej niż my,  
o zamierzeniach inwestycyjnych do konsultacji, chodzi o dobudowanie tego 
skrzydła, o rozmieszczenie poszczególnych oddziałów i o koncepcji na 
wyłączenie Spółki „Zdrowie” z działalności tak aby jednocześnie spełnić 
wymagania Ministra Zdrowia i poszerzyć działalność tej firmy. Jak państwo 
wicie w umowie mamy, że ta działalność nie może być ograniczona bez zgody 
Zarządu Powiatu. Te rozmowy z Panią Agnieszką Szpara rozpoczęliśmy  
i naciskamy na Spółkę Giełdową EMC żeby nam przedstawiła tą koncepcję nie 
tylko architektoniczną ale i koncepcję finansową jak ten temat rozwiązać. Mam 
informację, że spotkanie z Panem Pikulickim i z przedstawicielami stron 
uczestniczących w sprawie odbyło się w ubiegłym tygodniu w czwartek. Pan 
Pikulicki był u mnie i przedstawił mi do jakich wniosków tam państwo doszli. 
Mam jeszcze informacje z dnia dzisiejszego, że pewne ustalenia, które tam 
padły będą poszerzone  o państwa postulaty. Mówię o państwa żądaniach 
płacowych grupy, która nie była przewidziana przez Ministra Zdrowia w tych 
400zł. Wiem, że państwo chcieliście te 400zł od września dla tej grupy a Spółka 
zgodziła się od stycznia. Wiem, że pewne ustępstwa ale nie chcę tutaj 
wyprzedzać Zarządu Spółki „Zdrowie” bo to do nich należy i że będą  
z państwem te rozmowy kontynuowane. Z Panią Agnieszką Szpara chcemy się 
spotkać jeszcze w tym tygodniu i mamy nadzieję, że przybliżymy kolejne 
koncepcje inwestycyjne i będziemy cały czas pytali o te bieżące sprawy 
płacowe, które państwa tak bardzo nurtują.   
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 Danuta Woronowicz – członek zarządu – koncepcja o którą pytał pan 
radny Zbigniew Koban tj. przygotowanie wniosku do tzw. konkursu preselekcji 
w ramach środków unijnych, którymi dysponuje Marszałek Województwa 
Pomorskiego z Regionalnych Programów Operacyjnych. Marszałek 
Województwa ogłosił konkurs na projekt zintegrowany mający na celu 
podniesienie ogólnie w województwie pomorskim jakości kształcenia 
zawodowego. Projekt zintegrowany składa się z dwóch części, z projektu 
miękkiego, gdzie są zaplanowane działania dla uczniów, nauczycieli i projekt 
twardy gdzie są inwestycje w infrastrukturze i doposażenie pracowni kształcenia 
zawodowego. Nie opracowała tej koncepcji żadna firma. Koncepcję opracowali 
pracownicy dwóch wydziałów Starostwa Powiatowego, Wydział Edukacji  
i Wydział Rozwoju Powiatu jak również przedstawiciele pracodawców  
i dyrektorzy szkół zawodowych. Nie były angażowane żadne środki 
wykonywaliśmy to w ramach swoich obowiązków zawodowych. Konkurs jest 
wielomiesięczny, polegał również różnym negocjacjom. Marszałek 
Województwa do konkursu preselekcji powołał komisję składającą się  
z przedstawicieli różnych instytucji rynku pracy i członków wydziałów też 
dwóch w Urzędzie Marszałkowskim. Spotykaliśmy się na takich konsultacjach, 
rozmowach kilkakrotnie, w tej chwili kończy się konkurs negocjacji, preselekcji. 
Żadna  firma i żadne dodatkowe środki nie były angażowane .  
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – nieruchomość w Prabutach została 
przekazana w pierwszych dniach stycznia. Nieruchomość została przekazana na 
własność, samorząd Miasta i Gminy Prabuty nie ma obowiązku składania nam 
sprawozdań ale została przekazana na pewne cele i będziemy przyglądać się czy 
ona jest tak wykorzystywana. Minęły dopiero trzy miesiące wobec tego trudno 
jest mi powiedzieć na jakim etapie dzisiaj jest Pan Burmistrz.   
   
  
 Ad. 12. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 

 
 Mirosław Górski – radny – to oświadczenie chciałbym złożyć nie tylko 
w swoim imieniu ale przede wszystkim w imieniu pracowników Szpitala. Panie 
Starosto, szanowny Zarządzie, szacowna koalicjo rządząca naszym powiatem 
chciałbym powiedzieć, że obserwujemy ogromne i głębokie niezrozumienie 
istoty protestu, który toczy się w Szpitalu i który tutaj rozpoczęliśmy na tej sali. 
Jest to niezrozumiałe zwłaszcza, że my i pisemnie i w różnej formie i w wielu 
oświadczeniach i w wielu wystąpieniach jasno formułowaliśmy nasze postulaty, 
nasze cele i wydawałoby się, że ta sprawa nie powinna budzić żadnej 
wątpliwości. Więc przypomnę w imieniu naszych pracowników, że 
sprowadzenie tego protestu wyłącznie do kwestii płacowych i spraw socjalnych 
jest całkowitym nieporozumieniem. Oczywiście w Szpitalu toczy się spór 
zbiorowy z pracodawcą. Toczy się pomiędzy związkami zawodowymi  
a Zarządem Szpitala „Zdrowie” i jest na etapie referendum strajkowego, które 
wkrótce zostanie przeprowadzone i dlatego znalazł się w informacji o celach 
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tego protestu bo sprawy płacowe w służbie zdrowia są oczywiście ważne i od 
wielu lat zaniedbane zwłaszcza u nas w Szpitalu Kwidzyńskim. Państwo 
mieliście okazje zobaczyć pewną fotografię tego szpitala oczami pracowników 
dlatego to spotkanie na sali w którym uczestniczył Pan Starosta w którym 
Zarząd Szpitala i przedstawiciele Firmy EMC mogli dowiedzieć się jak są 
oceniani, jakie jest nasze spojrzenie na to co w szpitalu się dzieje. Wyciągnęli 
państwo również całkowicie fałszywy obraz bo doszli do przekonania, że tych 
wiele szczegółów, ta ogromna ilość różnych informacji często anegdotycznych, 
które tutaj zostały przekazane, że to nie jest obraz szpitala, który jest źle 
zarządzany, który nie ma wizji, który nie ma strategii, który nie wiadomo  
w jakim kierunku zmierza, który w związku z tym jest zagrożony tylko 
wyciągnęliście państwo wniosek, że trzeba kupić wodę dla pracowników wtedy 
kiedy są upały. Jeżeli tak będziemy prowadzili te rozmowy to obawiam się, że 
do porozumienia prędko nie dojdzie. Prawda jest taka, że ten szpital, który jest 
fatalnie zarządzany bez koncepcji, bez planu działania, bez wizji, bez strategii, 
dryfuje i pogarsza się jego sytuacja na tle podobnych jednostek tu w naszym 
otoczeniu i na terenie województwa pomorskiego i w kraju. Jest to zagrożenie 
dla pacjenta bo ten szpital mógłby i powinien być dużo lepszy. To jest 
zagrożenie dla pracowników bo maja o wiele wyższe aspiracje i ambicje i to 
trzeba dostrzec w naszym proteście, że kierujemy się troską o przyszłość tego 
szpitala, naszych miejsc pracy i o godność pracowników tego szpitala. Jeżeli 
Pan Starosta w wielu swoich wypowiedziach mówi, że głównym podtekstem 
jest tło polityczne  to po raz kolejny chciałbym to jasno i wyraźnie powiedzieć, 
tu nie ma żadnych aspektów politycznych. Ten protest jest wyłącznie wyrazem 
obaw i wyrazem zaniepokojenia tym co w Szpitalu w Kwidzynie  się dzieje i 
chciałbym wyraźnie powiedzieć, nasz protest trwa i będzie trwa, o kolejnych 
jego formach wkrótce dowiedzą się i mieszkańcy i Pan Starosta i oczywiście 
Zarząd Spółki „Zdrowie”.  
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – jestem głęboko zaniepokojony, 
że kara narodowego Funduszu Zdrowia została zapłacona a winowajców nie ma. 
Chciałbym zwrócić się do Spółki EMC, która odpowiada za ściągalność bo 
jeżeli Prokuratura umorzyła to są jeszcze sprawy cywilne. To nie może być 
kosztem pacjenta i personelu ta zapomniana i pominięta kara.  
 
 Zbigniew Koban – radny -  Pan Mirosław Górski powiedział wiele 
rzeczy, które również chciałem wyrazić w tym oświadczeniu. Jest niedobrze, że 
Zarząd nie chce przyjąć do wiadomości rzeczywistej sytuacji, która jest w 
Szpitalu w Spółce „Zdrowie” w Kwidzynie i próbuje to poprzez różne 
manipulacje medialne wekslować na spór czysto finansowy, płacowy. To co 
usłyszeliśmy podczas spotkania z Zarządem Spółki EMC to były konkretne z 
imienia i nazwiska podawane informacje  i pan Starosta na tym spotkaniu 
uczestniczył i słyszał o konkretnych działaniach ze strony zarządzających tym 
szpitalem, które, że tak powiem są niebezpieczne dla tego Szpitala. Każdy 
mieszkaniec Kwidzyna w tym również członkowie Zarządu, radni mogli się 
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zapoznać z hasłami pod jakimi był ten protest, one tutaj stały, wisiały również 
za oknem na murze Starostwa „To nie prywatyzacja to dewastacja”. Panie 
Starosto jako właściciel tych udziałów to powinno być dla pana dzwonkiem 
ostrzegawczym do podjęcia działań żeby ratować co się da a to, że są to ludzie 
zaangażowani w swoje miejsce pracy dla których ten szpital jest wielka 
wartością oni już to dowiedli w sposób najbardziej namacalny poprzez swoje 
wynagrodzenia bo kiedy spółka była w zagrożeniu finansowym poprzez 
działania Zarządu, który Zarząd Powiatu mianował to Ci ludzie musieli 
poświęcić 10% ze swoich wynagrodzeń żeby ta firma dalej funkcjonowała. 
Więc mówienie o tym, że ich intencje dotyczą tylko podwyżek wynagrodzeń są 
po prostu nie w porządku  i uważam to za niepotrzebną manipulację. Trzeba 
spojrzeć na rzeczywistość Panie Starosto, która jest w tym Szpitalu. Być może 
to jest kolejny pomysł, który się wam nie udał i może wycofajcie się z niego 
póki jest jeszcze na to czas.  
 
 Bożena Rybus – radna – chciałam złożyć oświadczenie odnośnie 
dyskusji, która toczyła się na temat uchwały budżetowej. Chciałam powiedzieć, 
że ja biorę pełna odpowiedzialność za to nad czym głosuję.  
 
 Piotr Wilk – radny – to będzie prośba, którą kierowałem do wszystkich 
mieszkańców powiatu kwidzyńskiego dwa miesiące temu. Jest jeszcze miesiąc 
na rozliczenie się z fiskusem w związku z tym te osoby, które się jeszcze nie 
rozliczyły bardzo bym prosił jeśli chcą przekazać 1% na Towarzystwo 
Przyjaciół Chorych na Hospicjum Kwidzyńskie bardzo bym prosił  
o przekazanie tych swoich środków na ten cel.  

 
Ewa Stec – wiceprzewodnicząca Rady – odczytała życzenia świąteczne, 

które wpłynęły do Rady.  
 
 
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  posiedzenie przewodniczących 

komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się  7 marca 2016 r. o godz. 
1530. 

 
Ad.13. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 

Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1730  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 

 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady 
                                                                                                
 
                                                                                        Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 


