Protokół nr 21/XXI
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego
odbytej 27 marca 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 20 radnych, co wobec ustawowego
składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi kworum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji (listy obecności radnych i gości stanowią
załączniki nr 1 i 2 do protokołu).
Nieobecny na posiedzeniu jest radny: Tomasz Frejnagiel
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 XX sesji Rady Powiatu.
Sprawozdanie nr 20 z działalności zarządu.
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu
3 marca 2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie.
7. Informacja o realizacji uchwał i wniosków Komisji Rady Powiatu
Kwidzyńskiego za II półrocze 2016 r.
8. Informacja z działalności za 2016 r.:
a)
b)
c)
d)

Powiatowego Lekarza Weterynarii,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie,
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie,
Komendanta
Społecznej
Straży
Rybackiej
Powiatu
Kwidzyńskiego.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.,
b) dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do
nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych
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i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2019 r.

10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12.Wnioski i oświadczenia.
13.Zamknięcie obrad sesji.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad.4. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady
Powiatu.
Rada Powiatu w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła protokół z XX sesji.
Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ).
Ad.5. Przystąpiono
z działalności zarządu.

do

punktu

Przyjęcie

sprawozdania

nr

20

Tomasz Świerczek – radny – ważniejsze spotkania z udziałem członków
zarządu. Dnia 16 lutego 2017 roku, czy wicestarosta Andrzej Fortuna wziął
udział w posiedzeniu Rady Rejonów w sprawie ustalania zasad wieloletnich
planów hodowlanych przy Nadleśniczym Nadleśnictwa Kwidzyn. Jeżeli tak to
dlaczego brak wzmianki o tym w sprawozdaniu z działalności Zarządu Powiatu
Kwidzyńskiego. 26 lutego 2016 r. zapis o uczestnictwie wicestarosty Andrzeja
Fortuny był, a w tym roku prawdopodobnie nie. Jakich tematów dotyczyło to
spotkanie.
Odpowiedzi udzielił:
Andrzej Fortuna – wicestarosta - ja rozumie, że jesteśmy w punkcie
dotyczącym sprawozdania zarządu. Ja nie jestem przedstawicielem zarządu
w Radzie Rejonu, tylko tyle mogę powiedzieć.
Rada Powiatu w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie nr 20 z działalności zarządu.
Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr 5 do protokołu).
Ad.6. Przystąpiono do punktu Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli
przeprowadzonej w dniu 3 marca 2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Kwidzynie.
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Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał
Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kwidzyńskiego z kontroli
przeprowadzonej w dniu 3 marca 2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Kwidzynie - protokół stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad.7. Przystąpiono do punktu Informacja o realizacji uchwał i wniosków
Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego za II półrocze 2016r.
Jerzy Godzik – starosta – przedstawił powyższą informację – załącznik
nr 7 do protokołu.

Ad.8. Przystąpiono do punktu Informacja z działalności za 2016r.
a) Powiatowego Lekarza Weterynarii
Józef Świokło - Powiatowy Lekarza Weterynarii - przedstawił
informację z działalności Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Kwidzynie za
rok 2016 - informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
W dyskusji głos zabrał radny: Tomasz Świerczek.
Odpowiedzi udzielił: Józef Świokło - Powiatowy Lekarz Weterynarii.
Ponieważ nie było więcej pytań, przewodniczący Rady Powiatu Jerzy
Śnieg podziękował Panu Józefowi Świokło za przedstawienie informacji.
b) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie
Jolanta Mielniczak – Biesiekierska - Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kwidzynie - przedstawiła informację o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego powiatu kwidzyńskiego za 2016 rok - informacja stanowi załącznik nr 9
do protokołu.

Ponieważ nie było pytań, przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg
podziękował Pani Jolancie Mielniczak - Biesiekierskiej za przedstawienie
informacji.
c) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie
Roman Badur - Zastępca Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Kwidzynie - przedstawił informację z działalności Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego za rok 2016 – informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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Ponieważ nie było pytań, przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg
podziękował Panu Romanowi Badurowi 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
pisemną informację - informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.9. Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach :
a) określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r.
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 komisji.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały
i przystąpiono do głosowania.
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 12 do protokołu)
b) dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego
ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od
dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
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 negatywną
opinię komisji.
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W dyskusji głos zabrali radni: Zbigniew Koban, Andrzej Zwolak, Andrzej
Rupieta, Krystyna Łapacz.
Odpowiedzi udzielili: członek zarządu Danuta Woronowicz przedstawiła
informacje dotyczącą ilości naszych uczniów w szkołach podstawowych
specjalnych i gimnazjach w Uśnicach, Kołozębiu i Grudziądzu (informacja
stanowi załącznik nr 13 do protokołu), starosta Jerzy Godzik, członek zarządu
Włodzimierz Dawidowski.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały
i przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem głosowało – 8 osób, przeciw głosowało – 11 osób, wstrzymał się
– 1 osoba.
Uchwała nie została podjęta (załącznik nr 14 do protokołu).
Danuta Woronowicz – członek zarządu – przedstawiła informację
dotyczącą stanu prawnego, w takiej sytuacji kiedy uchwała nie zostaje podjęta.
W dyskusji głos zabrał radny: Mirosław Górski.
Odpowiedzi udzieliła: członek zarządu Danuta Woronowicz.
Ad.10. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych.
Ewa Schneider – radna - media donoszą o nowej grze „niebieski
wieloryb”, która pojawiła się w internecie i zagraża zdrowiu, a nawet życiu
dzieci oraz nastolatków. Z doniesień medialnych wynika, że początek gry miał
miejsce w Rosji gdzie już ponad setka młodych internautów popełniła
samobójstwo. Z doniesień mediów wynika również, że gra jest bardzo popularna
i wzbudza zainteresowanie wśród młodych internautów, psychologowie
ostrzegają, że szczególnie narażone na udział w grze są osoby o niskiej
samoocenie i o niskim poczuciu własnej wartości. Z pozyskanych przeze mnie
informacji wynika, że aktualnie Prokurator Okręgowy w Szczecinie prowadzi
śledztwo w sprawie usiłowania doprowadzenia trójki małoletnich do targnięcia
się na własne życie pod wpływem wspomnianej gry. Mając na uwadze
powyższe, a zwłaszcza zagrożenia jakie płyną z uczestnictwa we wspomnianej
grze, proszę o udzielenie informacji jakie konkretne działania zostały podjęte
przez Zarząd Powiatu w związku z tym niebezpieczeństwem na jakie narażone
są dzieci i młodzież z terenu Powiatu Kwidzyńskiego.
Grzegorz Wojtaś – radny – wszyscy radni otrzymali pismo do
wiadomości od Przewodniczącego Rady Gminy, Pana Henryka Ordona, który
w imieniu całej Rady Gminy Kwidzyn wyraża swoje wątpliwości i obawy
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w przedmiocie aktualnego sposobu funkcjonowania Kwidzyńskiego Parku
Przemysłowo – Technologicznego. Te obawy zostały tu wyartykułowane, że
niestety z ubolewaniem stwierdzamy, iż niniejsze założenia nie zostały
zrealizowane choćby w niewielkim stopniu. Nasuwa się pytanie, kto jest
odpowiedzialny za taki stan rzeczy, czy istnieje jeszcze szansa na uzdrowienie
i poprawę sytuacji parku w najbliższej przyszłości. Czy Kwidzyński Park
Przemysłowo – Technologiczny jest w stanie dalej samodzielnie funkcjonować,
generować zyski i choć częściowo realizować założenia , które były pierwotnie
zakładane. Czy była jakaś odpowiedź na to pismo?
Tomasz Świerczek – radny – z końcem marca bieżącego roku wygasł
w całym kraju termin dzierżawy obwodów łowieckich przez koła łowieckie.
Czy wszystkie koła w Powiecie Kwidzyńskim dostały pozytywne opinie Izb
Rolniczych i czy wszystkim kołom przedłużono o kolejne 10 lat umowy
dzierżawy?
Dnia 13 października 2016 roku Starosta Sztumski wydał decyzję
nr 12/2016 o sygnaturze akt OS.6233.15.2016MK zezwalającej firmie koło
Nowej Wsi koło Sztumu na przetwarzanie odpadu o kodzie 030307, to są
mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury polegające na
suszeniu, mieszaniu i sortowaniu odpadów poprzedzone procesem
magazynowania w ilości 24 megaton na rok tj. 24 000 ton na rok. To jest tyle
samo ile ma w zezwoleniu składowisko w Gilwie. Ta inwestycja powstaje
w miejscowości graniczącej z naszym powiatem. Starosta Sztumski wydał
decyzję na przetwarzanie odpadów bez decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 71 ust. 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach
oddziaływania na środowisko Dz.U. z 2013 poz.1235 z późn. zm. Uzyskanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko bądź
przedsięwzięć mogących potencjalne znacząco oddziaływać na środowisko. To
przedsięwzięcie prowadzić będzie do występowania emisji i uciążliwości.
Działalność polegająca na przetwarzaniu odpadów w zakresie proponowanym
przez wnioskodawcę dla nas mieszkańców Powiatu Kwidzyńskiego będzie
powodowała pogorszenie środowiska w którym żyjemy. Wystąpi emisja między
innymi hałasu, zanieczyszczenia powietrza pyłami i substancjami uciążliwymi
zapachowo, uciążliwość odorowa, emisja odcieków do wód powierzchniowych
i gruntowych. Ponadto inwestycja ta wpłynie na obciążenie dróg w powiecie
poprzez transport ok 1500 ciężkich pojazdów. Proszę o podjęcie pilnych działań
o które wnioskowałem na Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska
oraz Gospodarki Wodnej w celu poinformowania mieszkańców o potencjalnych
zagrożeniach. Nadmienię, że jest to planowana trzecia inwestycja w pobliżu
granic powiatu. Czynne jest składowisko popiołów też w tej miejscowości
(Nowej Wsi) i będzie jeszcze jedna przetwórnia frakcji biologicznych na
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kompost na terenie Powiatu Sztumskiego bądź Powiatu Kwidzyńskiego. Jest
wniosek żeby to było też na terenie Gminy Ryjewo.
Jak wygląda sytuacja interpelacji, którą złożyłem wspólnie z Radnym
Andrzejem Zwolakiem. Interpelacja dotyczyła podjęcia pilnych działań celem
naprawy jezdni dróg wojewódzkich DW 529 Podzamcze - Brachlewo, DW 518
Grabowo -Janowo, DW 602 Mątowskie Pastwiska - Benowo oraz DW 525
Ryjewo - Janowo. Wysokie pobocza, nierówności podłużne i poprzeczne oraz
ubytki w jezdni powodują m. in. po opadach aquaplaning i inne zdarzenia,
w tym uszkodzenia pojazdów, które to zagrażają bezpieczeństwu uczestników
ruchu oraz skutkują stratami materialnymi użytkowników dróg. Jak również
o podjęcie działań inwestycyjnych celem modernizacji w/w dróg. Droga DW
529 po modernizacji mogłaby przejąć znacząco ruch kołowy w kierunku
Kwidzyna i Malborka - tu nadmieniamy, że w 2016 roku
został
zmodernizowany wiadukt w miejscowości Brachlewo. Na jakim etapie jest ta
interpelacja?
Andrzej Zwolak – radny – czy jest taka możliwość, żeby dowiedzieć się
ile dzieci na terenie Powiatu Kwidzyńskiego w szkołach powszechnych jest
z upośledzeniem lekkim?
Czy można wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich z zapytaniem
dotyczącym planu remontów dróg na terenie Powiatu Kwidzyńskiego.
Antoni Barganowski – radny – czy są takie dzieci, jeżeli tak to ile,
z dysfunkcjami umysłowymi, które mogłyby być w szkołach specjalnych
publicznych, a są w tych ośrodkach typu Okrągła Łąka.
Piotr Wilk – radny – jaki jest klucz na jakiej podstawie Zarząd
oszacował czy szacuje ilość dzieci w różnym stopniu niepełnosprawności, które
jeszcze chodzą do szkół podstawowych i w związku z tym jak te szacunki
przedkładają się na to ile dzieci rozpoczynając naukę w szkołach podstawowych
będzie w różnym stopniu niepełnosprawności bo ja takiego klucza nie widzę
i w związku z tym proszę o odpowiedź. A co z dziećmi nienarodzonymi, na
pewno trudno to oszacować. Z niżem demograficznym się zgadzam ale nie
widzę tego klucza na podstawie, którego można szacować ilość dzieci
niepełnosprawnych, które przyjdą i będą uczęszczały do szkoły podstawowej.
Od paru miesięcy Zarząd Powiatu prowadzi rozmowy jako jeden z trzech
właścicieli z pozostałymi właścicielami Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo –
Technologicznego odnośnie spłaty zadłużenia wynikającego z kredytu
konsorcjalno – inwestycyjnego i w związku z tym moje pytanie. Jaki jest etap
tych rozmów, co na to pozostali właściciele i kiedy te rozmowy właścicieli się
skończą, kiedy spółka zacznie spłacać ten kredyt?
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Ad.11. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Jerzy Godzik – starosta – gra „niebieski wieloryb”, jest mi znana
z doniesień prasowych, nie słyszałem żeby ta gra pojawiła się na terenie
Kwidzyna, ale musimy to rozeznać wtedy dopiero będziemy w stanie
jakąkolwiek odpowiedź udzielić. Nie wiem czy to nie zadziała na tej zasadzie,
że jeśli czymś się zaczniemy interesować to, to coś zacznie istnieć, także
ostrożnie z takimi rzeczami.
W sprawie pisma Przewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn. Byłem dwa
razy w Gminie rozmawiałem ze wszystkimi radnymi, odpowiedzi dostali
mnóstwo na ten temat, ale ja nie napiszę listu bo uważam, że można prościej się
komunikować niż pisać list.
W sprawie wygaśnięcia w całym kraju terminu dzierżawy obwodów
łowieckich przez koła łowieckie. Termin wygaśnie z końcem marca, koniec
marca jeszcze nie nastąpił, więc termin jeszcze nie wygasł jak wygaśnie to
przyślemy tą odpowiedź co do poszczególnych kół.
Starosta Sztumski to nie nasz zakres, jeśli Starosta Sztumski złamał prawo
to będzie z tego rozliczony. Nie sądzę, żeby Starosta Sztumski podejmował
takie działania, które by były przeciwko prawu, jeżeli gdziekolwiek zaistniałaby
możliwość konsultacji z Powiatem Kwidzyńskim to byśmy coś na ten temat
wiedzieli na razie nic nie wiemy, ale profilaktycznie, oczywiście zapytamy.
Danuta Woronowicz - członek zarządu - postaram się odpowiedzieć
w pakiecie na wszystkie pytania odnośnie szacowania. Więc pierwsze pytanie
pana radnego Andrzeja Zwolaka, to tak jak powiedziałam za rok 2015 i 2016
takie dane już posiadam, ile jest takich dzieci w szkołach masowych, ponieważ
one są udostępnione. Za bieżący rok szkolny to tylko mogę zapytać jeśli
dyrektorzy zechcą odpowiedzieć to to zrobią. Za rok 2015/2016 - 48 uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim jest w szkołach - 24
uczniów w szkołach podstawowych w różnej liczbie najwięcej w szkole
podstawowej nr 2, w Prabutach jest 10 osób, a tak to pojedyncze osoby
w poszczególnych szkołach, w tym w szkole integracyjnej w Kwidzynie jest 9
osób, umiarkowanych i znacznych 8.
W sprawie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego,
oczywiście takimi danymi dysponujemy, bo my Ośrodki Rehabilitacyjno –
Edukacyjno - Wychowawcze dotujemy, mogę się o jedno pomylić bo już nie
pamiętam czy tam jest 26 osób, łącznie w Prabutach i Okrągłej Łące czy 27. Tej
statystyki nie jestem pewna, ale to jest różnica tylko jednego ucznia.
W Ośrodkach Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczych uczą się
uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi czyli intelektualna i jeszcze
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jakaś lub z niepełnosprawnością intelektualą w stopniu głębokim, jest to forma
niepubliczna, tak jak i w szkołach podstawowych i w gimnazjach, są takie
alternatywy i to rodzice tak zdecydowali i tak wybrali.
Pytanie pana radnego Piotra Wilka, jaki jest klucz? Ja ten klucz
prezentowałam jak procedowaliście państwo tę poprzednią uchwałę, jako dane
bieżące i dane statystyczne z lat ubiegłych, średnią taką statystyczną na
podstawie procentu dzieci niepełnosprawnych dotychczas w stosunku do
wszystkich dzieci w tym jakby grupie wiekowej we wszystkich szkołach gmin
z całego Powiatu Kwidzyńskiego, którą my co roku dostajemy z danych na
30 września ze wszystkich szkół z gmin.
Andrzej Fortuna – wicestarosta - ja rozumie, jeżeli dobrze słyszałem
wszystkie wnioski dotyczyły dróg wojewódzkich, my się zwrócimy, albo już się
zwróciliśmy, w temacie planu tych remontów, wiem, że nie mają jeszcze
przetargów rozstrzygniętych, ale chyba nie o to chodzi, chodzi o to, żeby
pokazali w jakim okresie co chcą robić? to jest chyba najistotniejsze, czy to
w tym roku czy w następnym roku na pewno tego w ciągu roku nie zrobią
zwrócimy się z taką prośbą.
Jeżeli chodzi o dzierżawę obwodów łowieckich, dzisiaj mam informację
ustną, mamy wszystkie opinie Izb Rolniczych, opinie Gmin, brakowało nam
tylko opinii Miasta Kwidzyn na terenie którym oczywiście się nie poluje, ale
dla kompletu musimy mieć. Z tego co wiem na podstawie złożonych wniosków
z wszystkimi kołami do 31 zostaną podpisane umowy dzierżawy.
Piotr Wilk – radny - pytałem pana Starostę o stopień zaawansowania
rozmów ze wspólnikami, chcę dodać, że każdy dzień jak dzisiejszy nie spłacania
tego kredytu kosztuje Spółkę czyli nas ponad 1000 zł dziennie.
Jerzy Godzik – starosta – tak, ja to powtórzyłem dokładnie pozostałym
wspólnikom, oni mają tą świadomość, my cały czas napieramy i chcemy
szybkich rozstrzygnięć, natomiast wiecie państwo, że z Gminą Kwidzyn jest
podstawowy problem i jeśli byśmy Gminie Kwidzyn, że tak powiem odpuścili
ilość akcji, Gmina Kwidzyn zostałaby rozwodniona w związku z tym
propozycja, która padła bodajże w piątek, idzie w kierunku dopłat. Dopłaty są
proporcjonalne do udziałów i teraz jest kwestia dogadania się w sprawie
terminów, ponieważ my mamy w uchwale zapisane podniesienie kapitału, a nie
dopłatę. Pozostaje jeszcze problem z Gminą Kwidzyn czy ją będzie na taką
dopłatę proporcjonalną do ilości udziałów stać? Jesteśmy na etapie dogadywania
się, że ewentualnie Gmina dopłaty by wniosła etapowo, ale nie chcę tutaj
szczegółów zdradzać, bo to jest wszystko na etapie dogadywania się.
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – kiedy zakończą się te rozmowy?
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Jerzy Godzik – starosta - te rozmowy są trudne chcieliśmy, żeby
w styczniu wszystko się zakończyło, ale niestety Gmina Kwidzyn nie podjęła
uchwały, cały czas rozmowy trwają w kierunku takim, żeby jednak Gmina
Kwidzyn finansowo się dokładała.
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – a jakie są nadzieje z piątkowych
rozmów?
Jerzy Godzik – starosta - przed chwilą o tym powiedziałem,
rozmawiamy, jest nadzieja, że dopłaty zostaną przez Gminę Kwidzyn
wniesione. Pytanie w jakim czasie i w ilu ratach, nie mogę powiedzieć teraz
szczegółów bo przecież gdyby radni Gminy Kwidzyn dowiedzieli się przed
podjęciem decyzji co mają przegłosować to troszeczkę byłoby nie tak.
Piotr Wilk – radny - w ubiegłym miesiącu rozmawialiśmy
o negocjacjach przedstawicieli Zarządu Spółki Park Technologiczny z bankiem
odnośnie możliwości i zmiany spłaty zasad kredytu, który Spółka wzięła. Czy
znane są panu staroście potencjalne rozwiązania? Czy nowy członek zarządu,
który został powołany do Spółki Park Technologiczny już rozpoczął takie
negocjacje z bankiem, pamiętamy jak pan starosta jednoznacznie powiedział, że
spłata w tej chwili całości zadłużenia oznaczałaby karę finansową wynikającą
z umowy kredytowej dla Spółki Park Technologiczny.
Jerzy Godzik – starosta - szczegóły negocjacji są objęte tajemnicą
handlową, nie można publicznie rozpatrywać na jakim etapie są rozmowy
Członka Zarządu Spółki z bankiem, rozmowy zostały rozpoczęte.
Ewa Schneider – radna - jeżeli pan starosta będzie rozeznawał tą sprawę
gry „niebieskiego wieloryba” to mam jeszcze taką prośbę o informację, czy
w naszym powiecie były próby samookaleczenia lub jakieś samobójcze?
Andrzej Zwolak – radny - do wszystkich szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych skierowane zostało pismo w tej sprawie.
Ten temat jest bardzo poważny tak jak pani mówi, u nas chyba jeszcze nie było
żadnych prób samobójczych, ale mogą się trafić. Uważam, że głównie
zadaniem szkoły, dyrektorów przede wszystkim, jest umiejętnie ukierunkować
młodzież, jakie straszne zagrożenie niesie za sobą ta gra.
Ad. 12. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia.
Mirosław Górski – radny - 10 kwietnia przypada VII Rocznica
Katastrofy Smoleńskiej. Jak co roku Kwidzyńskie Stowarzyszenie Wspierania
Samorządności i Powiatowa Organizacja Prawa i Sprawiedliwości w Kwidzynie
organizuje tą uroczystość. Spotykamy się pod tablicą upamiętniającą panią
Izabelę Tomaszewską, mieszkankę naszego miasta, absolwentkę Liceum
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Ogólnokształcącego w Kwidzynie. O godz. 1700 spotykamy się przed tablicą
przy rondzie Solidarności, stamtąd po złożeniu kwiatów przemaszerujemy do
Katedry, gdzie o godzinie 1800 odbędzie się msza i tam oczywiście złożymy
kwiaty pod tablicą upamiętniającą parę Prezydencką. Zapraszam państwa do
udziału w tych uroczystościach, oczywiście za pośrednictwem mediów tu
obecnych zapraszam mieszkańców Kwidzyna.
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – posiedzenie przewodniczących
komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się 3 kwietnia 2017 r.
godz. 1530.
Tomasz Świerczek – radny - chciałbym odczytać odpowiedź na moją
interpelację: kto wybierał pierwotny projekt budowy Parku, oraz kto dokonywał
w nich istotnych zmian i jakie to były zmiany oraz czy planuje się jakieś
działania inwestycyjne aby wykorzystać w pełni Centrum Energii Odnawialnej
(przypomnę, że temperatura latem osiąga 60oC ).
Odpowiedź: Zgodnie z informacjami Zarządu Spółki. Pierwotny projekt KPPT
był wykonywany przez podmiot, który wygrał przetarg. Istotne elementy
projektu konsultowane były z ówczesnym Zarządem Spółki. Po pierwszym
przetargu na budowę, Zarząd Spółki podjął decyzję o optymalizacji projektu
poprzez usunięcie z niego pozycji w głównej mierze związanych z wentylacją,
klimatyzacją, pompami ciepła, wodą deszczową, OZE (głównie z elementami
dotyczącymi instalacji sanitarnych jak i elektrycznych). Po opuszczeniu placu
budowy przez pierwszego wykonawcę dokonano aktualizacji projektu
w możliwym zakresie uzgodnionym z Agencją Rozwoju Pomorza S.A.
polegającą na zmianie parametrów elewacji. Ze względu na duże
zmineralizowanie wody dokonano zamiany studni ciepła na pikiety (rozwiązanie
tańsze i bezobsługowe, a poprawiające parametry ogrzewania), został dołożony
węzeł C.O., przywrócono instalację wody szarej oraz instalację wody lodowej,
która w przyszłości umożliwi podłączenie agregatów do schłodzenia budynku C,
dokonano także zmian związanych z aktualizacją bazy materiałowej.
Ze względu na warunki geotechniczne zrezygnowano z budowy 120 m
końcowego odcinka dojazdu do jednego z terenów inwestycyjnych, który nie
miał wpływu na całość inwestycji. Po ogłoszeniu następnego przetargu
i wyborze nowego wykonawcy wynegocjowano dodatkowe kwoty i za zgoda
ARP S.A. dokonano istotnych zmian w projekcie, które mają bezpośredni
wpływ na koszty eksploatacyjne: zaprojektowano i wykonano instalascję PV
100kWp do produkcji energii elektryczne, zaprojektowano i wykonano wiatrak
o pionowej osi obrotu 40 kW, dołożono ogniwo paliwowe 1,5 kW, wykonano
Data Center wraz z instalacjami informatycznymi. Równocześnie dokonano
zmiany technologii budowy odcinka drogi dojazdowej do terenów
inwestycyjnych ze względu na warunki geotechniczne podłoża oraz dokonano
naprawy/wzmocnienia fundamentów ściany budynku A. Budżet na ich
wykonanie pochodził z ARP S.A.
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Planowane działania w związku z budynkiem Inkubatora Przedsiębiorczości
(błędnie nazwanym budynkiem Centrum Energii Odnawialnej) – w związku
z wysokimi temperaturami przygotowuje się koncepcję umożliwiającą
chłodzenie ( odwrotny ciąg instalacji pikiet) w celu schłodzenia podłogi,
montażu żaluzji wewnętrznych oraz punktowych klimatyzatorów. Po wyborze
najbardziej optymalnego rozwiązania planuje się rozpoczęcie prac i ich
zakończenie do połowy maja 2017 r.
Odczytam jeszcze drugą odpowiedź na interpelację o promocję powiatu,
Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego podczas meczy
piłkarskich piłkarzy ręcznych transmitowanych przez kanały telewizyjne.
Szanowni państwo, ja składałem wniosek o taką promocję przy uchwalaniu
budżetu na rok 2017.
Odpowiedź: „zgodnie z odpowiedzią Zarządu Spółki z dn. 13.03.2017r,
Kwidzyński Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z.o.o w planie rzeczowo
finansowym na rok 2016 nie miał zaplanowanych środków finansowych na
promocję Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z.o.o”.
Chciałbym złożyć oświadczenie: w związku z tym, że mój wniosek
o oszczędności związane w wypłacie diet dla radnych nie zyskał uznania
Komisji Statutowej, oświadczam, że sam przekaże kwotę 6000 zł, tj. moja
półroczna dieta, z moich diet w miesiącu czerwcu 2017r dla szczególnie
uzdolnionych dzieci z Gminy Kwidzyn i Gminy Ryjewo. Dla mnie bycie
radnym to zaszczyt, że mogę reprezentować mieszkańców Gminy Kwidzyn
i Gminy Ryjewo, nie traktuję tego jako źródła dochodu.
Ad.13. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1830 zamknął obrady wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”.

Przewodniczący Rady

Jerzy Śnieg
Protokołowała:
Justyna Tarka
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