Protokół nr 23/XXIII
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego
odbytej 26 czerwca 2017 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).
Nieobecni na posiedzeniu są radni: Mirosław Górski i Tomasz Świerczek.
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 XXII sesji Rady Powiatu.
Sprawozdanie nr 22 z działalności zarządu.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Kwidzyńskiego,
b) o zmianie uchwały Nr XVII/85/2016 Rady Powiatu
Kwidzyńskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie
określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu kwidzyńskiego w 2017 roku,
c) określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia organizowane
w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Kwidzynie branych
pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
d) zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych,
e) pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg 3202G Szkaradowo
– Gurcz oraz 3210G Tychnowy-Dubiel-Straszewo,
f) darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kwidzyn, nieruchomości
gruntowej niezabudowanej przy ul. Ogrodowej w Kwidzynie,
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g) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości w miejscowości
Dankowo 13A gm. Kwidzyn,
h) o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części
nieruchomości przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie za cenę niższą niż
jej wartość rynkowa,
i) o zmianie uchwały Nr XVIII/96/2016 Rady Powiatu
Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego,
j) o zmianie uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Powiatu
Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie budżetu
powiatu kwidzyńskiego na rok 2017,
k) przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno –
Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2016 r.,
l) zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu kwidzyńskiego
za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu
kwidzyńskiego za 2016 r.,
m) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wnioski i oświadczenia.
10.Zamknięcie obrad sesji.
Do zaproponowanego projektu porządku obrad Wicestarosta Andrzej Fortuna
w imieniu zarządu proponuje w punkcie podjęcie uchwał w sprawach
wycofanie projektów uchwał w sprawie:
d)
e)

zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych,
pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg 3202G
Szkaradowo – Gurcz oraz 3210G Tychnowy-Dubiel-Straszewo,

Projekty tych uchwał były przygotowywane przez 2 lata. Ustalone były zakresy
rzeczowe, które trzeba wykonać na tych drogach, by mogło dojść do tej
wymiany. Uczestniczyliśmy finansowo w modernizacji drogi Mareza –
Korzeniewo, jak również w tym roku, w te dwie drogi, które miały się stać
drogami gminnymi zainwestowaliśmy w remonty 650 000 zł. W dniu
dzisiejszym ok. godz. 1400 dowiedziałem się od Pani Wójt, że Radni Gminy
Kwidzyn na dzień dzisiejszy nie zamierzają wyrazić zgody na
przekwalifikowanie drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej, myślę tutaj
o drodze Tychnowy – Dubiel – Straszewo. Jest to odstąpienie od uzgodnień,
które czyniliśmy znacznie wcześniej i które zostały wykonane. Dzisiaj
gdybyśmy się na to zgodzili to okazałoby się, że Powiat będzie ponosił wyższe
koszty utrzymania dróg niż dotychczas. W przekonaniu Powiatu nie jest to
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zasadne. Umówiliśmy się na pewien zakres, który został wykonany, zakończony
w ubiegłym tygodniu natomiast jest chyba jakieś nieporozumienie, bo część
radnych zrozumiała, że ma być to pełna modernizacja tych dróg poprzez
wykonanie nakładki na całej długości, wykonanie zjazdów do gospodarstw
i innych rzeczy. Gdybyśmy chcieli wykonać nakładki na tych drogach to koszt
tego remontu nie wynosiłby 650 000 zł, a 1 650 000 zł, wobec tego na taką
inwestycję na pewno stać nas nie jest i nie było w tym budżecie. Dodatkowa
okoliczność, która teraz wyszła, to jest stan techniczny mostku Mareza –
Korzeniewo. Zleciliśmy ekspertyzę, która wykazała natychmiastowy remont i to
jest nakład 100 000 zł. Zapytałem Pani Wójt czy jest szansa, żebyśmy to
wspólnie zrobili, Pani Wójt tego nie przewiduje. W związku z tym w imieniu
Zarządu Powiatu proszę o zdjęcie tych dwóch uchwał, o ile Gmina Kwidzyn
zmieni podejście możemy do tematu wrócić. Wykonaliśmy wszystko to co było
uzgodnione. Przed podjęciem tych uchwał trzeba będzie zawrzeć porozumienie
pisemne. Dla nas wiążące było również porozumienie ustne, które mieliśmy.
Jest to pierwszy przypadek, kiedy jakby ustalenia zostały tuż przed podjęciem
uchwały zmienione.
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady - a co z drogą Mareza –
Korzeniewo, Powiat brał udział w dofinansowaniu do modernizacji tej drogi.
Andrzej Fortuna – wicestarosta – niejednokrotnie Samorząd Powiatu
udziela pomocy finansowej nie tylko na remonty dróg, ale również na inne
zadania wykonywane przez Gminy. Nie widzę tutaj żadnej sprzeczności, droga
służy wszystkim mieszkańcom Powiatu i nie ma tutaj żadnego złamania prawa.
Myślę, że Gmina jeszcze raz rozważy tą sytuację i być może zmieni zdanie.
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady - zadałem to pytanie w kontekście,
że to miało być powiązane z drogą Szkaradowo i Dubiel.
Andrzej Fortuna – wicestarosta – Gmina otrzymała propozycję, żeby
wybrać z 4 dróg powiatowych, 2 drogi, które nie noszą charakteru dróg
powiatowych. Wybrano drogi i ustalono zakres remontów tych dróg. Te
remonty odbywały się w tym roku pomimo tego, że Gmina podjęła uchwałę już
w roku poprzednim na temat drogi Gurcz – Szkaradowo. Nikt o zmianach nas
nie poinformował, pieniądze wydawaliśmy jeszcze w ubiegłym tygodniu w te
drogi, nie mówię, że bezzasadnie, na pewno te pieniądze, które tam
zainwestowaliśmy poprawiają stan techniczny drogi i jeżeli nie dojdzie do tej
wymiany to przez wiele lat nie trzeba będzie tam wracać do żadnych remontów.
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady - dzisiaj zadałem pytanie Panu
Przewodniczącemu Rady Gminy Kwidzyn dotyczące tych dróg. Droga 3202G
została przyjęta, natomiast odrzucono drogę Tychnowy – Dubiel – Straszewo.
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Andrzej Fortuna – wicestarosta – w roku ubiegłym po ustaleniach
zakresu, Gmina podjęła uchwałę dotyczącą drogi Gurcz- Szkaradowo i złożyła
przyrzeczenie, że w przyszłym roku jak wykonamy te remonty to podejmie
również stosowną uchwałę do tej drugiej drogi. Tak niestety się nie stało i to się
zmieniło w ostatni czwartek, a dzisiaj ja taką informację uzyskałem od Pani
Wójt, że Gmina uchwały nie podejmie.
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady - z tego wynika, że porozumienie
musi być nie tylko ustne, ale również pisemne, aby taka sytuacja już się nie
powtórzyła.
Rada Powiatu w obecności 19 radnych uczestniczących w posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła wniosek Wicestarosty Andrzeja Fortuny .
Następnie przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad XXIII sesji
Rady Powiatu Kwidzyńskiego z uwzględnieniem przyjętych zmian.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu.
Sprawozdanie nr 22 z działalności zarządu.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Kwidzyńskiego,
b) zmianie uchwały Nr XVII/85/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z
dnia 24 października 2016 r. w sprawie określenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
kwidzyńskiego w 2017 roku,
c) określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia organizowane
w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Kwidzynie branych
pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
d) darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kwidzyn, nieruchomości
gruntowej niezabudowanej przy ul. Ogrodowej w Kwidzynie,
e) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości w miejscowości
Dankowo 13A gm. Kwidzyn,
f) o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części
nieruchomości przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie za cenę niższą niż
jej wartość rynkowa,
g) o zmianie uchwały Nr XVIII/96/2016 Rady Powiatu
Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego,
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h) o zmianie uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Powiatu
Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie budżetu
powiatu kwidzyńskiego na rok 2017,
i) przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno –
Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2016 r.,
j) zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu kwidzyńskiego
za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu
kwidzyńskiego za 2016 r.,
k) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wnioski i oświadczenia.
10.Zamknięcie obrad sesji.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad.4. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady
Powiatu.
Rada Powiatu w obecności 19 radnych uczestniczących w posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła protokół z XXII sesji.
Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ).
Ad.5. Przystąpiono
z działalności zarządu.

do

punktu

Przyjęcie

sprawozdania

nr

22

Zbigniew Koban – radny – 30 maja 2017 r. Starosta Jerzy Godzik został
upoważniony do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników Spółki
„Zdrowie”. Czy w wyniku podjętych tam uchwał powstały jakieś zobowiązania
związane z realizacją umowy dla Powiatu Kwidzyńskiego i jakie to były
wydatki?
28 kwietnia 2017 r. Pan Włodzimierz Dawidowski brał udział
w spotkaniu konsultacyjnym na temat przyszłości Powiatowych Urzędów Pracy.
Na czym polegały te konsultacje i co w ich wyniku ustalono?
Odpowiedzi udzielili:
Jerzy Godzik – starosta – odbyło się Zgromadzenie Wspólników Spółki
„Zdrowie”. Tak jak państwo dostaliście w e-mailach, przedstawiono nam
inwestycje, które będą wykonywane w Spółce „Zdrowie”. Podwyższenie
kapitału nastąpiło uchwałą zgromadzenia wspólników o 3 mln zł.
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Proporcjonalnie każdy ze wspólników podwyższa kapitał. W budżecie na ten cel
jest przeznaczonych 1,5 mln zł., Dalsze inwestycje maja się odbywać bądź to
z kredytu bankowego zaciągniętego przez Spółkę „Zdrowie”, ale
gwarantowanego przez EMC, bądź poprzez podwyższenie kapitału. Przewiduje
się ok. 10 300 000 zł, czyli jeszcze 7 000 000 zł. Jeśli to by miało się odbyć
z pokrycia finansowego przez wspólników czyli podwyższenie kapitału to
mamy zabezpieczone takie środki w naszej uchwale budżetowej.
Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu – w dniu 28 kwietnia
2017r. byłem na spotkaniu z Marszałkiem Województwa i kierownictwem
Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Było to spotkanie przedstawicieli samorządów
naszego województwa z Marszałkiem. Przedstawiono nam, samorządom
wszystkich powiatów kwestie związane z perspektywą dalszego funkcjonowania
Powiatowych Urzędów Pracy. Powiadomiono nas, że są prowadzone prace na
szczeblu centralnym co do reorganizacji tych urzędów, a najistotniejszą kwestią
jaką nam przekazano to jest kwestia przejęcia Urzędów Pracy przez Centrale,
Rząd i podporządkowanie tych Urzędów Panu Wojewodzie. Przekazano
samorządowcom stanowisko Zarządu Województwa, który jest przeciwny tej
kwestii, że jednak sprawdziła się ta forma funkcjonowania Urzędów Pracy
i podległości Starostom, Powiatowym Samorządom. Zapytano Samorządy
Powiatowe jakie w tej kwestii mają zdanie. Nie zabierałem głosu ponieważ nie
czułem się upoważniony mówić w imieniu Samorządu Powiatowego niemniej
w dyskusji jaka wynikła, niektórzy samorządowcy byli na to przygotowani.
W większości, Samorządy Powiatowe są temu pomysłowi przeciwne. Ze swojej
strony mogę powiedzieć po wysłuchaniu argumentu, prywatnie mam podobne
zdanie. Myślę, że kwestia dotychczasowego funkcjonowania była i jest
prawidłowa. Ta zależność, podległość na szczeblu powiatowym jest
korzystniejsza niż podporzadkowanie Urzędów Pracy, Wojewodzie.
Poinformowano, że Zarząd Województwa przedstawi swoje stanowisko
Ministerstwu sprzeciwiające się dalszym procesom.
Rada Powiatu w obecności 19 radnych uczestniczących w posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie nr 22 z działalności zarządu.
Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr 5 do protokołu).
Ad.6. Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach :
a) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Kwidzyńskiego,
Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu – omówił projekt
powyższej uchwały i prosi o jego przyjęcie.
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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.
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, wstrzymały się – 4 osoby, głosów
przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 6 do protokołu).
b) o zmianie uchwały Nr XVII/85/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 24 października 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego
w 2017 roku,
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 19 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 7 do protokołu).
c) określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia organizowane
w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Kwidzynie branych pod
uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
Danuta Woronowicz – członek zarządu - omówiła projekt powyższej
uchwały i prosi o jego przyjęcie.
Głos zabrała Krystyna Łapacz, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystyki informując, iż projekt uchwały uzyskał
pozytywną opinię komisji.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały
i przystąpiono do głosowania.
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Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 8 do protokołu).
d) darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kwidzyn, nieruchomości
gruntowej niezabudowanej przy ul. Ogrodowej w Kwidzynie,
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 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).
e) zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości w miejscowości Dankowo 13A gm.
Kwidzyn,
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 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 10 do protokołu).
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f) zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części
nieruchomości przy ul. Staszica 25 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 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 11 do protokołu).
g) o zmianie uchwały Nr XVIII/96/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 12 grudnia 2016r. 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 – 15 osób, wstrzymały się – 4 osoby, głosów
przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 12 do protokołu)
h) o zmianie uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 12 grudnia 2016r.
w
sprawie budżetu
powiatu
kwidzyńskiego na rok 2017,
Ewa Bejgrowicz – skarbnik – omówiła projekt powyższej uchwały i prosi
o jego przyjęcie.
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Głos zabrał Piotr Wilk, przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego,
Budżetu i Finansów informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię
komisji.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ewa Stec odczytała treść uchwały.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do
głosowania.
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, wstrzymały się – 4 osoby, głosów
przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 13 do protokołu)
i) przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno –
Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2016 r.,
Robert Holiński – Wydział Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej przedstawił Sprawozdanie z realizacji
Strategii
Rozwoju SpołecznoGospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2016 rok.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił
przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu o przedstawienie opinii
w sprawie Sprawozdania z realizacji
Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za rok 2016.
1. Kazimierz Kończalski – przewodniczący Komisji ds. Wsi i Infrastruktury
Wiejskiej - na posiedzeniu komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
2. Krystyna Łapacz – przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki – na posiedzeniu komisja pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie.
3. Tomasz Frejnagiel – przewodniczący Komisji Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli - na posiedzeniu komisja pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie.
4. Jerzy Grabowski – przewodniczący Komisji ds. Zdrowia - na posiedzeniu
komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
5. Katarzyna Opacka – przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej, Opieki
Społecznej i Aktywizacji Zawodowej - na posiedzeniu komisja pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie.
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6. Piotr Wilk –przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu
i Finansów - na posiedzeniu komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
7. Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej - na posiedzeniu
komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
8. Danuta Kosewska – przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej - na posiedzeniu komisja pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie.
W dyskusji głos zabrali radni: Zbigniew Koban, Andrzej Zwolak, Jerzy Śnieg.
Odpowiedzi udzielili: Jerzy Godzik – starosta, Andrzej Fortuna – wicestarosta,
Danuta Woronowicz – członek zarządu.
Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały
i przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, przeciw głosowały – 4 osoby, wstrzymało
się – 0 osób.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 14 do protokołu)
j) zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu kwidzyńskiego
za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu
kwidzyńskiego za 2016 r.,
Jerzy Godzik – starosta - omówił projekt powyższej uchwały i prosi
o jego przyjęcie.
Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej –
poinformował, że Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniami
stwierdziła zgodność danych wykazanych w tych sprawozdaniach z danymi
wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za
rok 2016. W dniu 5 czerwca 2017r. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu
sporządziła Opinię w sprawie wykonania budżetu za rok 2016 – załącznik nr 15 do
protokołu oraz sporządziła Wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu
kwidzyńskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego w 2016 roku –
załącznik nr 16 do protokołu.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ewa Stec odczytała Uchwałę
Nr 036/p117/R/I/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 31 marca 2017 roku- załącznik nr 17 do protokołu.
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Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały
i przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, przeciw głosowały – 4 osoby, głosów
wstrzymujących nie było.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 18 do protokołu)
f) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – omówił
projekt powyższej uchwały i prosi o jego przyjęcie.
Następnie odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
kwidzyńskiego w sprawie udzielenia zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego
absolutorium za rok 2016, który został przesłany do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku – załącznik nr 19 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antoni Barganowski odczytał Uchwałę
Nr 095/p117/A/I/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 9 czerwca 2017 roku – załącznik nr 20 do protokołu.
Zbigniew Koban – w imieniu Przewodniczącego Klubu Prawa i
Sprawiedliwości przedstawił stanowisko Klubu w sprawie głosowania nad
wnioskiem o udzielenie absolutorium za rok 2016 Zarządowi Powiatu.
Antoni Barganowski – przedstawił Stanowisko Klubu Radnych Sojuszu Lewicy
Demokratycznej w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego dotyczące Uchwały XXIII
Sesji Rady Powiatu z dnia 26 czerwca 2017 r. roku w sprawie rozpatrzenia
sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za
2016 rok, sprawozdania finansowego za 2016 rok i udzielenia Zarządowi
Powiatu Kwidzyńskiego absolutorium za 2016 rok. – załącznik nr 21 do protokołu.
Jerzy Grabowski - przedstawił Oświadczenie Klubu Radnych Obywatelskiego
Porozumienia Samorządowego w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie
wykonania budżetu za 2016 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Kwidzyńskiego – załącznik nr 22 do protokołu.
Danuta Kosewska – przedstawiła informacje w imieniu radnych PSL w sprawie
wykonania budżetu za 2016 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Kwidzyńskiego.
Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały
i przystąpiono do głosowania.
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Za przyjęciem głosowało – 15 osób, przeciw głosowały – 4 osoby, głosów
wstrzymujących nie było.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 23 do protokołu)
Jerzy Godzik – starosta - w imieniu Zarządu podziękował za udzielenie
absolutorium.
Ad.7. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych.
Ewa Schneider – radna – w związku ze spotkaniami z mieszkańcami
powiatu, którzy zadali mi następujące pytanie, dlaczego w Starostwie od wielu
lat jest nadawana telewizja TVN, czy macie państwo jakąś umowę z TVN, bo
jest to telewizja komercyjna i polskojęzyczna. Jest przecież telewizja publiczna,
którą opłacamy z naszych abonamentów. Bardzo proszę o odpowiedź.
Piotr Wilk – radny –interpelacja dotyczy suchych drzew pomiędzy
Kwidzynem, a Gardeją. Pan Starosta deklarował na ostatnim posiedzeniu
Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów, że wystąpi do właściciela
drogi o możliwość jeśli nie wycinki to prześwietlenia tych drzew. Nie jest to
tylko moja ocena ale również ocena mieszkańców dojeżdżających z ościennych
miejscowości do Kwidzyna do pracy i Kwidzyniaków wyjeżdzających
z Kwidzyna, według ich oceny jest to sytuacja zagrażająca życiu i zdrowiu
ludzi.
Czy jest już jednoznacznie określna data modernizacji drogi Kwidzyn –
Prabuty?
Ile środków przekazało Starostwo Powiatowe do Kwidzyńskiego Parku
Przemysłowo - Technologicznego w Górkach z uchwalonych w ubiegłym roku
3 mln zł?
Pytanie dotyczące wyników matur, czy bardzo wysoki wskaźnik zdania
matury bezpośrednio koreluje z kontynuacją nauki na uczelniach innych, na
uczelniach w szkołach wyższych, czy Starostwo ma takie dane?
Andrzej Zwolak – wiceprzewodniczący Rady – czy obkaszanie przy
drogach powiatowych zakończyło się, czy jeszcze trwa?
Ad.8. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Jerzy Godzik – starosta – gratuluję pytania, Pani Radnej Ewie
Schneider, ostatni raz w 1987 roku byłem pytany jaką telewizję oglądam
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i dlaczego wychodzę w czasie dziennika telewizyjnego i spaceruje przed
blokiem.
W sprawie suchych drzew między Kwidzynem, a Gardeją, pamiętam
o tym, sformułujemy zapytanie do właściciela drogi.
Modernizacja drogi Kwidzyn – Prabuty, jest to droga wojewódzka, tam
się nic nie zmieniło. Ostatnio byłem w Urzędzie Marszałkowskim na Komitecie
Monitorującym, na posiedzeniu dyskutowano na temat wydatkowania środków
unijnych, nic nie jest zmienione. Mogą być jedynie niedociągnięcia ze strony
wykonawcy natomiast inwestor deklaruje, że modernizacja zakończy się
w połowie roku 2018.
KPPT, to nie było podwyższenie kapitału tylko były to dopłaty
w wysokości 3 mln zł. Na Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny
przeznaczono 4 250 000 zł na spłatę kredytu.
Wyników z matur jeszcze nie ma, a za ubiegły rok informacje przedstawi
Pani Danuta Woronowicz.
Andrzej Fortuna – wicestarosta – jeszcze nie zakończyły się prace
dotyczące obkaszania dróg. To jest 230 km dróg czyli 470 km pasów trzeba
wykosić, to trochę trwa. Może wykonawca mniej sprawnie to robi niż w roku
ubiegłym. Na przyszły rok zastanawiamy się czy nie zwiększyć częstotliwości
koszenia do trzykrotnego, o ile możliwości budżetowe na to pozwolą.
Uzupełniając informację na temat KPPT, nasz budżet przewidywał 3 mln.
zł dokapitalizowania w formie podniesienia udziałów, właściciele nie wyrazili
takiej zgody i Państwo pamiętacie, że na początku było to 1 mln zł, który każdy
z udziałowców wniósł. Pozostało do dyspozycji 2 mln zł, udało się porozumieć
z pozostałymi udziałowcami, że będzie to forma dopłat proporcjonalnie do
udziałów o czym rozmawialiśmy na Komisji. My wnieśliśmy ze swojego
budżetu 1 999 000 zł, to wynika z proporcji udziałów. Finalizujemy aneks
z bankiem dotyczący spłaty kredytu, o szczegółach nie będę mówił, natomiast
kwota spłacona do banku to 4 250 000 zł, do spłaty pozostało jeszcze
3 600 000 zł do 2022 roku. Bank jest zaspokojony jeżeli chodzi o raty
kapitałowe, natomiast pozostaje obsługa, znacznie niższa niż to co Radny
Antoni Barganowski mówił. Jak będę miał szczegółowe materiały to przekażę je
Państwu na Komisji.
Danuta Woronowicz – członek zarządu – uzupełniając informację
o absolwentach, co roku takie zestawienie tych informacji o które Pan Radny
pyta, jest w materiale, który prezentuje Państwu na koniec października. Mam
przy sobie inny materiał, który nawiązuje do tej informacji, zaznaczę, że nie
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posiadamy żadnego systemu zbierania informacji od absolwentów. Bazujemy na
tym co udało nam się uzyskać od wychowawców klas i od szkół. Trzeba
rozgraniczyć uczniów, którzy zdają matury w liceach i technikach. W liceach
nie maja konkretnego wykształcenia zawodowego, są przygotowani ogólnie
i z tych absolwentów z ubiegłego roku 87% kontynuuje naukę. Jeśli chodzi
o absolwentów techników, nie mam przy sobie tych informacji, ale też jest dość
duży procent. Trzeba pamiętać, że absolwenci techników , którzy również
w ubiegłym roku doskonale zdali maturę decydują się na zatrudnienie
bezpośrednio po nauce. Należy pamiętać, że nieliczni absolwenci techników
zarejestrowali się jako bezrobotni czyli jednak efekt kształcenia osiąga właściwy
skutek.
Piotr Wilk – radny – dziękuje za te wyczerpujące odpowiedzi, ale mam
dwie drobne uwagi. Doskonale pamiętam terminarz przekazywania nam
różnego rodzaju dokumentów i składania sprawozdań Radzie, ale niestety
człowiek się starzeje i nie wszystko pamięta. Dziękuję, że przypomniała Pani
nam jak to wygląda statystycznie za rok 2016. Natomiast Pana Starostę pytając
o środki przekazane do KPPT chodziło mi tylko o ile? Natomiast dziękuję za
szczegółowe rozpisanie.
Ad. 9. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia.
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – przeczytał pismo od
Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie w sprawie regulacji
wynagrodzeń, które wpłynęło do wiadomości Rady Powiatu Kwidzyńskiego
(pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu).

Posiedzenie przewodniczących komisji i klubów z członkami zarządu
odbędzie się 7 sierpnia 2017 r. godz. 1530.
Zbigniew Koban – radny – w związku z tym co się zdarzyło, odnosząc
się do momentu interpelacji, którą złożyła Pani Radna Ewa Schneider.
Chciałbym wyrazić w imieniu naszego Klubu najwyższe oburzenie na sposób
odpowiedzi przez Pana Starostę. Po pierwsze: porównanie Pani Ewy Schneider
do reżimu z okresu stanu wojennego z przed 89 roku jest absolutnie
nieuzasadnione. Po drugie: Panie Starosto, pytanie było jaki reżim dzisiaj
generuje sytuacja w której w Starostwie Powiatowym, kanałem telewizyjnym
prezentowanym interesantom jest TVN 24 i Pan jest tym reżimem. Proszę
odpowiedzieć, kto o tym decyduje? to było proste pytanie. Insynuowanie, że
Pani Radna pyta Pana jaką telewizję Pan ogląda jest absolutnie nieuzasadniona.
Pytanie dotyczyło dlaczego w kierowanym przez Pana organie administracji,
prezentowana jest konkretna telewizja i na nie, nie było odpowiedzi, była tylko
insynuacja i atak personalny na osobę. Jest to absolutnie nieuprawnione
i nieuzasadnione, a szczególnie dotkliwe w stosunku do Pani Ewy Schneider,
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której biografię i Pan i ja znamy, wiemy, że w walce z byłym reżimem swoje
zasługi również miała.
Zapraszam wszystkich na uroczystości 14 sierpnia 2017 r. w związku
z 35 rocznicą pobicia internowanych w kwidzyńskim zakładzie karnym.
Uroczystości rozpoczną się 12 sierpnia 2017 r. o godz. 09:00 pod Zakładem
Karnym w Kwidzynie.
Piotr Wilk – radny – przeczytał odpowiedź Zastępcy Komendanta
Powiatowego Policji w Kwidzynie na interpelację dotyczącą przekraczania
prędkości przez kierujących pojadani na terenie miasta Kwidzyna. Specyfikacją
tego typu zachowań kierujących jest to, iż w czasie obecności radiowozu
w rejonie zostaje uspokojony, dlatego też regularnie prowadzone są działania na
terenie miasta Kwidzyna, w tym również na ulicach, które zostały wymienione,
z wykorzystaniem nieoznakowanego radiowozu z wideorejestratorem włącznie.
Gorącym tematem jest również Spółka „Zdrowie”. Chciałbym przekazać
na dzisiejszej sesji krótką informację dotyczącą informacji przekazanej przez
Prezesa Spółki „Zdrowie”. Z przekazanych informacji wynika to, że realizacja
założonych zadań zarówno remontowych, inwestycyjnych, zakupu sprzętu
prowadzone są terminowo. Prezes oświadczył, że zadania na dzień dzisiejszy nie
wykonania realizacji postanowień umowy sprzedaży udziałów nie są zagrożone.
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – chciałbym przypomnieć, że są
takie punkty jak interpelacje i zapytania radnych, a także odpowiedzi na
interpelacje i tutaj proszę kierować te odpowiedzi, które będziemy otrzymywać
od instytucji.
Ewa Stec - wiceprzewodnicząca Rady – miesiąc temu zadałam pytanie
odnośnie budowy hurtowni i chciałam poinformować, że poradziliśmy sobie
sami poprzez pisma skierowane przez właścicieli pól. Mam nadzieję, że sprawa
jest załatwiona, bo nie można pozwolić sobie na to żeby ktoś budował
hurtownie w pobliżu miejsc zamieszkania i niszczył dobre ziemie klasy 3A i 3B.
Na posiedzeniu Komisji zadałam pytanie do Przewodniczącej Komisji
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do Kierownika Wydziału Ochrony
Środowiska i do Wicestarosty dotyczące palarni kawy, otrzymałam informację,
że sprawa zostanie poruszona. To nie jest mój wymysł, ale mieszkańców. Życie
w pobliżu palarni prowadzonej przez Pana Waldemara Bojanowskiego jest nie
do wytrzymania. Jakie zostaną podjęte działania?
Jerzy Godzik – starosta – oświadczam, że nie powiedziałam tego co Pan
Radny powiedział. Poprzednio w swojej wypowiedzi na temat sprawozdania tez
Pan powiedział. Poprzednio w swojej wypowiedzi na temat sprawozdania też
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pan powiedział o mnie, że ja powiedziałem to czego w ogóle ja nie
powiedziałem. Proszę sprawdzać, słuchać, analizować, ja całkiem co innego
powiedziałem. Powiedziałem, że ja mam złe skojarzenia, w 87 roku będąc
Kierownikiem Wydziału Produkcji w Celulozie, ja i mój zastępca byliśmy
przesłuchiwani przez odpowiednie organy jaka telewizję oglądamy i dlaczego ją
oglądam. Mam złe skojarzenia przy takich pytaniach.
Ad.10. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1900 zamknął obrady wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”.

Przewodniczący Rady

Jerzy Śnieg
Protokołowała:
Justyna Tarka
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