Protokół nr 13/XIII
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego
odbytej 25 kwietnia 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu.
Sprawozdanie nr 12 z działalności zarządu.
Informacja Zarządu o zbyciu udziałów „Zdrowie” Sp. z o. o. z siedzibą
w Kwidzynie.
7. Informacja Firmy EMC Instytut Medyczny SA w sprawie zamierzeń
inwestycyjnych w Spółce „Zdrowie” z siedzibą w Kwidzynie.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej - informacja.
9. Informacja z działalności za 2015 r.:
a)
b)
c)
d)
e)

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie,
Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie,
Powiatowego Lekarza Weterynarii,
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie,
Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kwidzyńskiego.

10.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) o zmianie uchwały Nr IX/58/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2015r.
w
sprawie budżetu
powiatu
kwidzyńskiego na rok 2016,
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b) powierzenia Gminie Kwidzyn prowadzenia zadania publicznego
z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XVI
Dożynek Powiatowych.

11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13.Wnioski i oświadczenia.
14.Zamknięcie obrad sesji.
Do zaproponowanego projektu porządku obrad Przewodniczący Rady Jerzy
Śnieg w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii proponuje aby przenieść
punkt 9c - Informacja z działalności za 2015 r. Powiatowego Lekarza
Weterynarii na punkt 5a.
Powodem tej propozycji zmiany są sprawy osobiste
Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Pana Józefa Świokło,

Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła wniosek Przewodniczącego Rady Jerzego Śniega.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad XIII sesji
Rady Powiatu Kwidzyńskiego z uwzględnieniem przyjętych zmian.
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie nr 12 z działalności zarządu.
5a. Informacja z działalności za 2015 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii.
6. Informacja Zarządu o zbyciu udziałów „Zdrowie” Sp. z o. o. z siedzibą
w Kwidzynie.
7. Informacja Firmy EMC Instytut Medyczny SA w sprawie zamierzeń
inwestycyjnych w Spółce „Zdrowie” z siedzibą w Kwidzynie.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej - informacja.
9. Informacja z działalności za 2015 r.:
a)
b)
c)
d)

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie,
Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie,
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie,
Komendanta
Społecznej
Straży
Rybackiej
Powiatu
Kwidzyńskiego.

10.Podjęcie uchwał w sprawach:
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a) o zmianie uchwały Nr IX/58/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie budżetu powiatu
kwidzyńskiego na rok 2016,
b) powierzenia Gminie Kwidzyn prowadzenia zadania publicznego
z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XVI
Dożynek Powiatowych.

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 XII sesji Rady
Powiatu.
Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła protokół z XII sesji.
Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ).
Ad.5. Przystąpiono
z działalności zarządu.

do

punktu

Przyjęcie

sprawozdania

nr

12

Grzegorz Wojtaś – radny – 5 kwietnia 206 r. pan wicestarosta Andrzej
Fortuna uczestniczył w spotkaniu Zespołu ds. rolnictwa. Spotkanie odbyło się na
terenie Parku Przemysłowo – Technologicznego w Górkach. Ile kosztowało
wynajęcie sali i dlaczego nie został zaproszony Samorząd Rolniczy Powiatowej
Izby Rolniczej.
Odpowiedzi udzielili:
Andrzej Fortuna – wicestarosta – szefem Zespołu ds. Rolnictwa jest
pan Jan Złotnik wobec tego on prawdopodobnie powinien udzielić tej
odpowiedzi. Ja brałem udział w tym spotkaniu, nie wiem ile zapłacono za salę
ale udzielę pisemnej odpowiedzi. Natomiast chciałbym przypomnieć, że w skład
tego zespołu wchodzą desygnowani przez Izbę Rolniczą rolnicy. Przede
wszystkim to oni wchodzą w skład tego zespołu wobec tego trudno mówić, że
byli nie zaproszeni, byli zaproszeni.
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Podczas głosowania nad uchwałą na sali obrad obecnych było 20 radnych.
Rada Powiatu w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie nr 12 z działalności zarządu.
Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr 5 do protokołu).
Ad.5a. Przystąpiono do punktu Informacja z działalności za 2015 r.
Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Józef Świokło – Powiatowy
Lekarz Weterynarii przedstawił
Informację z działalności Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Kwidzynie za
rok 2015 – informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ponieważ nie było pytań, przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg
podziękował Panu Józefowi Świokło za przedstawienie informacji.
Ad.6. Przystąpiono do punktu Informacja Zarządu o zbyciu udziałów
„Zdrowie” Sp. z o. o. z siedzibą w Kwidzynie.
Jerzy Godzik – starosta – przedstawił informację o zbyciu udziałów
„Zdrowie” Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie.
W dyskusji głos zabrali radni: Antoni Barganowski, Zbigniew Koban, Jerzy
Śnieg, Mirosław Górski, Bożena Rybus.
Odpowiedzi udzielili: Starosta – Jerzy Godzik, Wicestarosta – Andrzej Fortuna.
Ad.7. Przystąpiono do punktu Informacja Firmy EMC Instytut Medyczny
SA w sprawie zamierzeń inwestycyjnych w Spółce „Zdrowie” z siedzibą
w Kwidzynie.
Ireneusz Pikulicki - Członek Zarządu EMC Instytut Medyczny SA. –
przedstawił informację Firmy EMC Instytut Medyczny SA w sprawie zamierzeń
inwestycyjnych w Spółce „Zdrowie” z siedzibą w Kwidzynie – informacja stanowi
załącznik 7 do protokołu.

Dariusz Brzeziński – Prezes Zarządu „Zdrowie” Sp. z o.o.
w Kwidzynie – przedstawił informację na temat inwestycji jakich możemy
spodziewać się w Szpitalu „Zdrowie” Sp. z o.o. w Kwidzynie.
W dyskusji głos zabrali radni: Antoni Barganowski, Mirosław Górski, Jerzy
Śnieg, Jerzy Grabowski, Piotr Wilk,

4

Odpowiedzi udzielili: Ireneusz Pikulicki - Członek Zarządu EMC Instytut
Medyczny SA., Dariusz Brzeziński – Prezes Zarządu „Zdrowie” Sp. z o.o. w
Kwidzynie, Agnieszka Szpara – Prezes Zarządu EMC Instytut Medyczny SA.
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg ogłosił 5 minutową przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady sesji i przystąpiono do punktu Ocena zasobów
pomocy społecznej - informacja.
Z posiedzenia sesji wyszedł radny Mirosław Górski . Obecnie na obradach Sesji
Rady Powiatu Kwidzyńskiego uczestniczy 20 radnych.

Ad.8. Przystąpiono do punktu Ocena zasobów pomocy społecznej informacja.
Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kwidzynie przedłożyła informacje na temat oceny zasobów pomocy
społecznej – informacja stanowi załącznik 8 do protokołu.
Ad.9. Przystąpiono do punktu Informacja z działalności za 2015 r.:
a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie,
Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kwidzynie przedłożyła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie - sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.
Nie było pytań, więc Przewodniczący Rady Powiatu podziękował Pani
Renacie Majdzie za przedstawioną informację.
b) Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie,
Jerzy Bartnicki – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie
– przedstawił
informację o działalności Powiatowego Urzędu Pracy
w Kwidzynie za 2015 rok - informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Nie było więcej pytań, więc Przewodniczący Rady Powiatu podziękował
Panu Jerzemu Bartnickiemu za przedstawioną informację.
c) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie,
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Bożena Pajewska –Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie przedstawiła Informację z działalności Powiatowego Nadzoru Budowlanego
za rok 2015 r. – informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ponieważ nie było pytań, przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg
podziękował Pani Bożenie Pajewskiej za przedstawienie informacji.
d) Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kwidzyńskiego.
Na sesji nie był obecny pan Komendant Seweryn Wierzchowski, więc
przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg zapytał czy są jakieś pytania do
informacji.
Nie było pytań, więc Przewodniczący Rady Powiatu podziękował za
pisemna informację – informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
W czasie sesji zwolnił się radny Andrzej Rupieta . Obecnie na obradach Sesji
Rady Powiatu Kwidzyńskiego uczestniczy 19 radnych.
Ad.10. Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach :
a) 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 Antoni Barganowski.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ewa Stec odczytała treść uchwały.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do
głosowania.
Podczas głosowania nad uchwałą na sali obrad obecnych było 19 radnych.
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Za przyjęciem głosowało – 16 osób, wstrzymały się – 3 osoby, przeciw
głosowało – 0 osób.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 13 do protokołu)
b) powierzenia Gminie Kwidzyn prowadzenia zadania publicznego z
zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XVI
Dożynek Powiatowych,
Jerzy Godzik – starosta - omówił projekt powyższej uchwały
i prosi o jego podjęcie.
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.
Podczas głosowania nad uchwałą na sali obrad obecnych było 19 radnych.
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 14 do protokołu).

Ad. 11. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych.
Zbigniew Koban – radny – jakiś czas temu zwracałem się do Zarządu
o wystąpienie do firmy PGNiG w sprawie grupy interwencyjnej, która jest
w Kwidzynie w związku z tym żeby ona została tu przywrócona. Chciałbym
tylko zapytać czy w tej sprawie zostały jakieś kroki poczynione ze strony
Zarządu czy nie?

Ad. 12. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Jerzy Godzik – starosta - pismo było skierowane do PGNiG i zdaje się,
że odpowiedź była negatywna. Jeśli nie dostał pan odpowiedzi to przepraszam,
sprawdzę i dostarczymy panu odpowiedź na piśmie.
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Ad. 13. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia.
Zbigniew Koban – radny – odpowiadając koledze Antoniemu
Barganowskiemu chcę powiedzieć, że tak jak powiedział Platon „Zdziwienie
jest źródłem filozofii”. Natomiast uchwała dotycząca zmiany budżetu jest jak
zawsze wielowątkowa poza tym Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości uważa
od samego początku, że konstrukcja tego budżetu przedstawionego przez
państwa jest kiepski. W związku z tym nasze stanowisko w tym zakresie się nie
zmienia. Oczywiście to „przypudrowanie noska”, które się zdarzyło jest bardzo
cenne i dziękujemy za to i jesteśmy głęboko wdzięczni. Cieszę się, że tylu było
inicjatorów tej sprawy i że ta sprawa została pozytywnie załatwiona. Bo tak
naprawdę chodzi o tych pracowników a nie o to kto to zaczął.
Bożena Rybus – radna – była tutaj dzisiaj dyskusja na temat składania
nam opinii czy to jak będzie Spółka „Zdrowia” realizowała swój plan. Mam taką
propozycję żeby Spółka „Zdrowie” składała nam taka informację co cztery
miesiące, trzy razy w roku.
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady - zgodnie z § 48 ust. 2 Statutu
Powiatu Kwidzyńskiego Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia
kontroli nieobjętej planem o jakim mowa w ust 1. W związku z powyższym
zgłaszam dwa wnioski.
Pierwszy wniosek przegłosowany w dniu 18 kwietnia 2016 r. przez
Komisję Wsi i Infrastruktury Wiejskiej o przeprowadzenie kontroli w Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie sprzedaży mienia Powiatu
Kwidzyńskiego.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania
nad przedstawionym wnioskiem.
Za przyjęciem głosowało – 16 osób, wstrzymała się – 1 osoba, przeciw
głosowało – 0 osób.
2 radnych nie brało udziału w głosowaniu
Wniosek został przyjęty.
Drugi wniosek dotyczy sprawdzenia 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.
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Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania
nad przedstawionym wnioskiem.
Za przyjęciem głosowało – 13 osób, wstrzymały się – 3 osoby, przeciw
głosowało – 0 osób.
3 radnych nie brało udziału w głosowaniu
Wniosek został przyjęty.
Posiedzenie przewodniczących komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie
się 9 maja 2016 r. o godz. 1530.
Przewodniczący Rady przypomniał, że do końca kwietnia należy złożyć
oświadczenia majątkowe.
Zbigniew Koban – radny – czy taki tryb procedowania nad uchwałą jaki
Pan Przewodniczący Rady zaproponował jest zgodny z naszą procedurą?
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady - jeśli wniosek uzyska większość,
tak jest to zgodne z prawem.
Piotr Wilk – radny – za parę dni upływa termin rozliczania się
z Urzędem Skarbowym. Chciałbym ogromnie podziękować tym osobom, które
przekazały 1% podatku na Hospicjum w Kwidzynie.
Ad.14. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1945 zamknął obrady wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”.

Przewodniczący Rady

Jerzy Śnieg
Protokołowała:
Justyna Tarka
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