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Protokół nr 24/XXIV 

 
z  sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

odbytej 28 sierpnia 2017 r.  
 

 Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15
30

 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). 

 

Nieobecna na posiedzeniu jest radna: Ewa Stec. 

 

Protokołuje: Justyna Tarka.  

 

 Ad. 3. Przystąpiono do punktu Przedstawienie porządku obrad. 

 

1. Otwarcie sesji  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie  porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu. 

5. Sprawozdanie nr 23 z działalności zarządu. 

6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków Komisji Rady Powiatu 

Kwidzyńskiego za I półrocze 2017 r. 

7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2017-2024 wraz z  informacją  
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za I półrocze  

2017 r. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Powiatowy program 

profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na 

lata 2017-2019”, 

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) udzielenia Gminie Chojnice pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej na usuwanie skutków nawałnicy. 
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9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

11. Wnioski i oświadczenia. 

12. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Porządek obrad stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 

 

 Ad.4. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady 

Powiatu.   

 

 Rada Powiatu w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu 

jednogłośnie  przyjęła protokół z XXIII sesji. 

 

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 

Ad.5. Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 23  

z działalności zarządu. 

 

Zbigniew Koban – radny – Pan wicestarosta Andrzej Fortuna otrzymał 

pełnomocnictwo do reprezentowania Powiatu poprzez uczestniczenie  

w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Kwidzyńskiego Parku 

Przemysłowo - Technologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach. Proszę  
o szerszą informację, w szczególności o wynik finansowy bo rozumiem, że to 

było w czerwcu, więc pewnie i zatwierdzenie wyników. Jak również informacje 

dotyczącą sytuacji spółki za rok 2016. Jeżeli coś innego było przedmiotem 

posiedzenia to też proszę o informacje czego dotyczyło?   

 

21 czerwca 2017r. - starosta Jerzy Godzik uczestniczył w IX Posiedzeniu 

Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego w Gdańsku. Chciałbym prosić o informacje czy coś się zmienia, 

czy programy, które są realizowane na terenie naszego powiatu są realizowane? 

 

Następne zapytanie dotyczy informacji o zakupieniu 706 udziałów  

w Spółce „Zdrowie”. Proszę o informację jaka jest wartość jednego udziału  

w tym przedsięwzięciu.  

 

Kolejne pytanie dotyczy strategii oświatowej, rozumiem, że strategia 

oświatowa była realizowana do grudnia 2015 roku. W tej chwili czytam  

o aktualizowaniu, rozumiem, że tworzy się jakaś nowa strategia bo aktualizować 
można coś co funkcjonuje więc chciałbym się dowiedzieć jak ta sytuacja 

wygląda?  

 

W zarządzeniach Starosty mamy zarządzenie nr 44, a następnie nr 46. Czy 

zarządzenie nr 45 jest jakieś poufne, tajne czy też po prostu przeoczenie? 
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  Ewa Schneider  – radna –   posiedzenie zarządu w dniu 4 sierpnia   

2017 r., zarząd zatwierdził zmiany dotyczące terminów dyżurów aptek 

ogólnodostępnych w Kwidzynie od 11 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. 

Otrzymałam sygnały, że często podane są apteki, które dyżurują w nocy,  

a okazuje się, że są zamknięte. W jaki sposób zarząd monitoruje obowiązek 

pełnienia przez apteki dyżurów nocnych?  

 

  Jerzy Grabowski – radny - 3 sierpnia 2017 r. - wicestarosta Andrzej 

Fortuna uczestniczył w spotkaniu z wykonawcą inwestycji w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Kwidzynie. Czy są już jakieś ustalenia i jak ewentualnie wygląda 

harmonogram zadań, które są realizowane w tych placówkach. 

 

  Mirosław Górski – radny - posiedzenie zarządu w dniu 20 czerwca  

2017 r. , zarząd udzielił pełnomocnictwa dla Pana Andrzeja Krupy. Może 

powinienem wiedzieć ale nie wiem w jakiej sprawie dlatego chciałbym dopytać. 
Mam prośbę, żeby w takich przypadkach od razu odnotowywać w jakiej sprawie 

takie upoważnianie było wydane. 

 

  Następne pytanie dotyczy konkursów na dyrektorów szkół, czy coś się 
zmieniło w składzie tych dyrekcji i czego dotyczyła skarga Pani Rowińskiej  

o której jest mowa na posiedzeniu zarządu z dnia 4 lipca 2017 r. kiedy to 

oddalono i uznano za bezzasadne. 

 

  Posiedzenie zarządu w dniu 13 lipca  2017 r., zarząd uznał niecelowość  
i odrzucił ofertę Powiatowego Stowarzyszenia Pszczelarzy z siedzibą  
w Kwidzynie, dlaczego zarząd ustosunkował się do tego negatywnie? 

 

24 lipca 2017 r.  -  członek zarządu Włodzimierz Dawidowski wziął 
udział w naradzie w sprawie połączeń komunikacyjnych PKP w Smętowie 

Granicznym. Czego dotyczyło to spotkanie i co z tego wynika dla mieszkańców 

powiatu kwidzyńskiego?   

 

Odpowiedzi udzielili:  

 

 Jerzy Godzik – starosta – przy obejmowaniu nowych udziałów, zawsze 

obowiązuje wartość nominalna, która wynosi 500 zł i tak w jednej spółce, 

drugiej spółce i w ogóle we wszystkich spółkach tak zawsze jest. Natomiast inną 
sprawą jest wartość rynkowa, kiedy sprzedaje się udziały.  

 

 Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego, czy  coś się zmieniło? Tam się 
zmienia cały czas, podam Panu link bo zwykle uchwały, sprawozdania to jest 
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50, 60, 100 stron, nie jestem w stanie tego z głowy Panu podać. Mogło to 

zarówno dotyczyć podjęcia uchwał zmieniających jak i  zatwierdzenia tego co 

było albo dwóch rzeczy jednocześnie. Podam Panu link albo wydruk gdzie 

będzie mógł Pan o tym poczytać.  
 

 Zapytanie dotyczące pełnomocnictwa dla Pana Andrzej Krupy.  

W związku z dłuższą nieobecnością jednego z Pełnomocników Starosty Pana 

Wojciecha Łacha, Pan Andrzej Krupa dostał pełnomocnictwo do podpisywania 

dokumentów w imieniu pełnomocnika w celu prawidłowego funkcjonowania 

wydziału.  

 

 Andrzej Fortuna – wicestarosta – pytanie dotyczące spotkania  

z wykonawcami  w ZSP nr 1 i ZSP nr 2. To są inwestycje gdzie w ciągu 1,5 

roku trzeba wbudować w te obiekty ponad 20 mln zł. Tego nie da się zrobić  
w ciągu dwóch miesięcy. To były głównie rozmowy na temat harmonogramu 

prac. W tym miejscu chciałbym również  od razu przeprosić wszystkich, którym 

te prace stanowią jakieś uciążenie, szczególnie uczniów i nauczycieli. Na pewno 

jest to uciążliwość, natomiast na tym spotkaniu podkreślaliśmy temat 

bezpieczeństwa na placu budowy. Nie da się tych szkół wyłączyć na okres 1,5 

roku, znaleźć im zamienne pomieszczenia. Staramy się przygotowywać taki 

front robót żeby to nie kolidowało z prowadzonymi zajęciami. W pewnych 

okresach np. egzaminów, prace w ogóle muszą być zaprzestane i tych prac 

wtedy nie wykonujemy. Jeszcze raz chcę podkreślić, że tak potężne pieniądze  

i taki szeroki zakres prac nie jest możliwy do wykonania tak jak to zwyczajowo 

robimy w okresie wakacyjnym. Termin realizacji tych prac jest zapisany od 

czerwca tego roku do końca września przyszłego roku. Dopuszczamy też 
możliwość prac w godzinach popołudniowych czyli na drugą zmianę, tak żeby 

być jak najmniej uciążliwym. Zabiegamy o trwałe zabezpieczenia na placu 

budowy, by nie narazić ani pracowników szkoły, ani uczniów na jakiekolwiek 

niebezpieczeństwo i za tą niedogodność przepraszamy ale kiedyś trzeba to 

wykonać. Dzisiaj prace budowlane odbywają się drugi pełny miesiąc, 

uszczegóławiamy jeszcze harmonogramy, jesteśmy w trakcie przetargu na 

wyposażenie tych obiektów. Na pracownie dydaktyczne w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2, szczególnie na pracownie papierniczą mamy 

przeznaczoną kwotę w budżecie ponad 2 mln zł, natomiast na wyposażenie 

pracowni komputerowych ale i nie tylko w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 i w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  mamy zaplanowaną 
kwotę ponad 1 100 000 zł. Ten przetarg jest w przygotowaniu i mam nadzieję, 
że do końca roku obydwa przetargi rozstrzygniemy. Te przetargi nie mają nic 

wspólnego z pracami budowlanymi, które są najbardziej uciążliwe dla obecnych 

użytkowników tego obiektu.  

 

 Jeżeli chodzi o Walne Zgromadzenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo 

– Technologicznego. To zgromadzenie, które podsumowywało działalność 
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parku za rok 2016, zostało przedłożone sprawozdanie zarówno finansowe jak  

i merytoryczne z działalności parku, które Państwo między innymi podjęliście 

jako jeden z udziałowców. Udało się spłacić znaczną część kredytu 

inwestycyjnego. W tym roku spłaciliśmy blisko 5 mln zł tego kredytu, pozostało 

do spłaty ponad 3 mln zł. Kolejna rata kapitałowa przypada na 2022 rok, do tego 

czasu musimy płacić obsługę finansową tych ponad 3 mln zł, chyba, że dojdzie 

do sprzedaży nieruchomości przeznaczonych do tego. Takie działania są 
prowadzone, jest przygotowywane kolejne postępowanie przetargowe, działki 

zostały od nowa wycenione przez rzeczoznawcę, cena tych nieruchomości na 

dzień dzisiejszy jest dużo niższa od tej, którą proponowaliśmy w roku 

poprzednim. Część działek jest podzielona na mniejsze ponieważ takie 

zainteresowanie wykazali oferenci. Myślę, że jeszcze w tym roku dojdzie do 

przetargu, trudno przesądzić skuteczność tego postępowania, musimy trzymać 
się procedur, one są dość rygorystyczne jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości. 

Jeżeli chodzi o wynik finansowy za rok ubiegły, nie jest to zaskoczeniem, 

przynajmniej dla nas, udziałowców, ten wynik jest ujemny. Koszty utrzymania 

parku łącznie z odsetkami od tego jeszcze wtedy dużego kredytu przed spłatą 
płaciliśmy ponad 300 000 zł rocznie. To się oczywiście zmniejsza ale  

w ubiegłym roku 2016 jeszcze tak było więc koszty całej działalności były na 

poziomie 1 900 000 zł. Dochody parku z tytułu najmu to ok. 300 000 zł, jest to 

wynik ujemny czyli strata. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o pokryciu 

straty z przyszłych dochodów. Na dzień dzisiejszy jest tak, że ponad 80% 

powierzchni inkubatorowej przedsiębiorczości i centrum energii odnawialnej 

jest wynajęte czyli te dochody powinny być zwiększone w roku 2017. Jest też 
zainteresowanie pozostałymi obiektami np. tym domem pasywnym, który tam 

jest wybudowany jako dom pokazowy. Pod wynajem również idą 
pomieszczenia w tej starej części budynku magazynowego, tego który pozostał 

po poprzednim właścicielu. Nastąpiły zmiany jeżeli chodzi o Zarząd Spółki. Od 

miesiąca mamy nowego Prezesa, Prezesem został wybrany w drodze konkursu 

Pan Marcin Duda, członkiem zarządu nadal pozostaje Pan Leszek Czubała. 

Wydaje się, że Ci Panowie będą działać bardziej skutecznie i uporają się z tymi 

problemami, które na dzisiaj jeszcze przed parkiem stoją. Walne Zgromadzenie 

udzieliło absolutorium zarówno Zarządowi poprzedniemu jak i Radzie 

Nadzorczej. Zatwierdziło plan wydatków na rok 2017  i kierunki działania. 

Jeżeli byłby potrzebny szczegółowy protokół czy sprawozdania, są one dostępne 

na stronach parku jak również u nas możliwość wglądu do tych dokumentów 

jest.   

 

 Danuta Woronowicz – członek zarządu – pytanie Pana radnego 

Zbigniewa Kobana odnośnie strategii oświatowej. Chciałam państwa 

poinformować, że cały czas toczą się prace w sprawie strategii oświatowej. 

Między innymi przeprowadzone zostały ankiety wśród odbiorców usług 

edukacyjnych czyli wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ich rodziców,  

a także wśród rodziców szkół specjalnych. Odbyły się też spotkania zespołu ds. 
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strategii jak również kilka spotkań warsztatowych z mniejszymi grupami  

Na spotkaniu Ci członkowie wyznaczeni do opracowania  oprócz zapoznania się 
z wynikami ankiety również mieli możliwość w takiej formie warsztatowej 

wyrazić swoją opinię na temat najważniejszych zadań  do realizacji na 

najbliższy okres. W tej chwili dość bogaty materiał mamy zgromadzony. Na 

pewno będą jeszcze takie mniejsze  spotkania  gdzie spiszemy wszystkie uwagi, 

propozycje i pomysły.  

 

 Pytanie Pani Ewy Schneider odnośnie aptek. Rada Powiatu 

Kwidzyńskiego zgodnie z przepisami została w kompetencjach wyposażona 

tylko i wyłącznie w uchwalanie dyżurów aptek i harmonogramu prac aptek. 

Natomiast nie ma żadnych narzędzi ani Rada, ani za tym idąc organ 

wykonawczy jakim jest Zarząd Powiatu do przeprowadzania kontroli. 

Oczywiście reagujemy jeśli są takie sytuacje ale tylko w wyniku zgłoszeń 
mieszkańców. Jeżeli otrzymamy takie zgłoszenie od mieszkańców, że jakaś 
apteka nie funkcjonowała w określonym czasie, najlepiej żeby to były 

zgłoszenia pisemne albo e-maile. Wtedy zawiadamiany Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Gdańsku bo tylko Wojewódzki Inspektor, który 

wydaje koncesje na prowadzenie apteki ma też narzędzia żeby reagować na 

takie sytuacje. Mieliśmy takie zgłoszenia miedzy innymi w kwietniu  

i w kwietniu wysyłaliśmy zgłoszenie do Wojewódzkiego Inspektora, który  

w maju przysłał nam odpowiedź, że w stosunku chyba do dwóch aptek takie 

interwencje podjął.  
 

 Pytanie Radnego Pana Mirosława Górskiego. W tym roku 12 i 13 czerwca 

odbyły się 4 konkursy na stanowiska dyrektorów w ZSP nr 1, nr 2, ZSP  

w Prabutach i w MOS w Kwidzynie. W wyniku tych konkursów w trzech 

placówkach był jeden kandydat, dotychczasowy dyrektor. Jest to ZSP nr 1, ZSP 

w Prabutach i MOS Kwidzyn. Tam komisja konkursowa wyłoniła kandydatów  

i Zarząd tym kandydatom powierzył obowiązki. Natomiast w ZSP nr 2 było 

dwóch kandydatów, dotychczasowy dyrektor i Pani Antos. W wyniku tego 

konkursu, komisja nie dopuściła Pani Antos do drugiego etapu postępowania. Po 

analizie formalnej dokumentów komisja stwierdziła, że brakuje Pani 

dokumentu, który powinien być dostarczony zgodnie z ogłoszeniem do 

postępowania konkursowego. Chodziło o dokument poświadczający 

przygotowanie pedagogiczne. W drodze głosowania komisja Pani nie dopuściła 

do drugiego etapu. Pani zwróciła się z prośbą o uzasadnienie odrzucenia. To 

stanowisko otrzymała od przewodniczącej komisji, następnie Pani Antos 

zgłosiła się z pismem do pana Starosty, do Zarządu Powiatu o unieważnienie 

konkursu. Zarząd Powiatu nie dopatrzył się nieprawidłowej pracy komisji  

i odrzucił skargę Pani Antos. Przypomnę, że w komisji konkursowej na 

stanowisko dyrektora było miedzy innymi czterech przedstawicieli Kuratorium 

Oświaty, którzy szczególnie dbają o te procedury związane z kwalifikacjami, 

dokumentowaniem kwalifikacji nauczycieli. Pani nie dołączyła właśnie tego 
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dokumentu, który świadczy o przygotowaniu pedagogicznym, a przepisy mówią 
wprost, że wymagany poziom wykształcenia  należy udokumentować.  
W przypadku nauczyciela to jest dyplom uczelni wyższej poświadczający 

odpowiednie kwalifikacje do pracy w danej szkole i przygotowanie 

pedagogiczne. Rozporządzenie o kwalifikacjach mówi jaki dokument może 

świadczyć o przygotowaniu pedagogicznym. Jest to tylko i wyłącznie dyplom 

ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnie lub zakład 

kształcenia nauczycieli. Natomiast Pani utrzymywała, że zaświadczenie  

o awansie zawodowym jest wystarczająco dokumentujący. Niestety przepisy 

mówią wprost o tym, który dokument może to poświadczyć. W związku z tym 

Zarząd uznał, że komisja konkursowa prawidłowo podjęła decyzję i w wyniku 

konkursu zatwierdził i Panu dyrektorowi Czyżewskiemu obowiązki powierzył.     

 

 Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu – odpowiadając na dwa 

pytania Radnego Mirosława Górskiego informuję, że oferta Powiatowego 

Stowarzyszenia Pszczelarzy na organizacje I Powiatowych Dożynek 

Pszczelarskich w Kwidzynie została odrzucona z powodu nie posiadania już na 

tym koncie środków. Te środki zostały rozdysponowane w miesiącu styczniu  

w ramach konkursów, wtedy nie wpłynął żaden wniosek na przeprowadzenie 

takiej imprezy. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa będzie utrzymana i w 

przyszłym roku oferta taka wpłynie. Wtedy komisja konkursowa na pewno nad 

tym wnioskiem się pochyli. Ze strony powiatu uczestniczyliśmy w tej imprezie  

z racji tej, że mieliśmy gości z Powiatu Osterholz. Przeznaczyliśmy środki, które 

mieliśmy na współpracy dotyczącej powiatów.   

 

 Spotkanie w Smętowie Granicznym było konsekwencją pewnej 

inicjatywy, która zaczęła się od jednego  z mieszkańców Miasta Kwidzyna, 

Pana Kazimierowskiego. To osoba, która jest fachowcem w dziedzinie 

kolejnictwa. Wspólnie z Panem senatorem Leszkiem Czarnobajem doprowadzili 

do spotkania przedstawicieli Gmin naszego powiatu, częściowo Powiatu 

Tczewskiego, Starogardzkiego i Świeckiego z województwa kujawsko – 

pomorskiego, a sprawa dotyczyła możliwości zwrócenia uwagi Polskim 

Kolejom Państwowym na zatrzymywanie się i postój pociągów jadących do 

Gdyni, Poznania, Wrocławia i z Gdyni w drugą stronę, które to pociągi 

przejeżdżają przez tę stację, a się nie zatrzymują. Pan Kazimierowski podał  

w bardzo ciekawy i rzeczowy sposób jak mieszkańcy Kwidzyna i podległych 

gmin mogliby korzystać. Jest to miejscowość przed Kopytkowem gdzie jest 

piękny parking przed  dworcem kolejowym. Dworzec i stacje są przystosowane 

do tego aby pociągi z powodzeniem mogłyby się zatrzymywać. Byli 

przedstawiciele kolei ale nie odnieśli się do tej inicjatywy. To również dotyczyło 

drugiej trasy kolejowej Gdynia – Warszawa i też prośba i uzasadnienie większej 

potrzeby zatrzymywania się pociągów na stacji Prabuty. Chcąc korzystać z tych 

połączeń mieszkańcy naszego powiatu albo muszą pojechać do Malborka albo 

do Iławy. Nie chodzi o pociągi pendolino ale chodzi o inne pociągi TLK, które 
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mogłyby z powodzeniem zatrzymywać się tym bardziej, że kiedyś się 
zatrzymywały. Przed modernizacją trasy kolejowej więcej było pociągów, które 

miały tam postój  niż w tej chwili. Podpisano wspólną petycję, podpisali się 
przedstawiciele wszystkich samorządów i skierowano to do kompetentnych 

władz kolejowych do rozpatrzenia. Na tę chwilę odpowiedzi nie ma, niemniej 

uczestnicząc w tym spotkaniu  w jednym i w drugim, bo jedno było  

w Kwidzynie, a drugie w Smętowie Granicznym stwierdzam, że osoba, która to 

przygotowała merytorycznie czyli Pan Kazimierowski zrobił to naprawdę  
w sposób bardzo fachowy, rzeczowy i tylko dobra wola po tych uzasadnieniach 

jest potrzebna aby z tej propozycji skorzystać.  
 

 Zbigniew Koban – radny – chciałbym jeszcze zapytać o tą numerację 
zarządzeń, poproszę o informację.  
 

 Jerzy Godzik – starosta – ja sam nie wiem dlaczego tak tutaj 

wyskoczyło, może wyskoczyła 5, a może to zarządzenie było tajne, udzielę 
informacji jak sam się dowiem.  

 

Rada Powiatu w obecności  20 radnych uczestniczących w posiedzeniu 

jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 23 z działalności zarządu. 

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

 

Ad.6.  Przystąpiono do punktu Informacja o realizacji uchwał i wniosków 

Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego za I półrocze 2017 r. 

 

Jerzy Godzik - starosta – przedstawił powyższą informację – załącznik nr 

6 do protokołu. 

 

Ad.7. Przystąpiono do punktu Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2017-2024 wraz  

z  informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za I 

półrocze  2017 r. 

 

Ewa Bejgrowicz – skarbnik  przedstawiła informację o kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2017-2024 

wraz z  informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za I 

półrocze  2017 r. -   załącznik nr 7 do protokołu. 

 

 Ad.8.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach : 

 

a) przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Powiatowy program 

profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 

2017-2019”, 
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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. 

 

W dyskusji głos zabrali radni:  Katarzyna Opacka, Piotr Wilk i Jerzy Śnieg.  

 

Odpowiedzi udzieliła: członek zarządu Danuta Woronowicz. 

 

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 8 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. 

 

W dyskusji głos zabrał radny: Jerzy Grabowski.    

 

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). 

c) udzielenia Gminie Chojnice pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej na usuwanie skutków nawałnicy. 

Jerzy Godzik – starosta-  omówił 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. 

 

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 10 do protokołu)  

 
Ad.9.  Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Antoni Barganowski – radny – dzisiaj uczestnikami naszej sesji są 
rodzice osób niepełnosprawnych i również są ich pociechy, jest również dwóch 

panów, których ta sprawa dotyczy. Pani Halina Drelich dała mi pismo i prosiła  

o odczytanie. Od siebie dodam, że kilkakrotnie też Pani Drelich zwracała się do 

radnego Tomasza Świerczka. Ja tą sprawę poruszałem również w rozmowach  

z Panem Włodzimierzem Dawidowskim, który z ramienia naszego zarządu 

odpowiada za tą problematykę i wyjaśnienia, które otrzymałem, przekazałem 

Pani Drelich. Niemniej jednak zostałem poproszony o to żeby to pismo 

przedstawić. W takim brzmieniu to uczynię w jakim je otrzymałem. Pismo 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Dodam, że brakuje pewnych przepisów 

prawnych.  Ustawodawca tego nie przewidział i rzeczywiście osoby po  

25  roku życia, które mają wysoki stopień niepełnosprawności nie są brane pod 

uwagę. Wiem, że zarówno Pani Drelich jak i inni rodzice osób 

niepełnosprawnych spotkali się z Burmistrzem Miasta Panem Andrzejem 

Krzysztofiakiem 16 sierpnia 2017 r. Mają też utworzyć stowarzyszenie, które 

będzie reprezentowało ich interesy w kontaktach z władzami samorządowymi. 

Większość tych zagadnień, które dotyczą pomocy tym osobom i ich dzieciom są 
to zadania będące w gestii gmin, a częściowo w gestii wojewody. Powiat ma 

tutaj mniejsze możliwości działania w tej dziedzinie, niemniej jednak chciałbym 

zwrócić uwagę na ten problem i prosić o zajęcie się nim w imieniu tych 

rodziców. 

 

 Na forum miejscowej prasy, w internecie jest dyskusja na temat 

możliwości uruchomienia stałego połączenia kolejowego bezpośrednio  

z Toruniem. Kilka lat temu zabierałem głos w tej sprawie w ramach interpelacji. 

Jest pismo podpisane przez większość Burmistrzów, Wójtów, 

Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów: Kwidzyńskiego, Sztumskiego, 

Malborskiego na temat potrzeby istnienia takiego bezpośredniego połączenia do 

Torunia, który jest znaczącym ośrodkiem akademickim. Chciałbym zapytać czy 
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powiat bierze w tym udział jeśli tak to w jakim stopniu bierze udział w tych 

staraniach o uruchomienie tego połączenia przez Kwidzyn do Torunia, które 

mogłoby ułatwić wielu osobom dotarcie do tego ośrodka akademickiego. 

 

 Zbigniew Koban – radny – wdrażana jest w tej chwili reforma oświaty, 

chciałbym prosić o informacje w ilu placówkach oświatowych dla których 

powiat jest organem prowadzącym, dyrektorzy są zwolnieni z pensum 

wynikającego z przepisów, a w ilu realizuje te swoje pensum godzin. Mówię  
o dyrektorach i wicedyrektorach w tych placówkach. Chciałbym uzyskać 
informacje ile dyrektorzy i wicedyrektorzy w roku szkolnym 2015/2016  

i 2016/2017 realizowali nadgodzin i czy są w planach na rok następny w tych 

placówkach planowe nadgodziny w planach organizacyjnych, nadgodziny dla 

dyrektorów i wicedyrektorów w tych placówkach. 

 

 Niedawno mieliśmy pismo pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 

dotyczące poziomu wynagrodzeń tych pracowników. Chciałbym prosić Zarząd 

Powiatu o informacje dotyczące średnich wynagrodzeń pracowników  

w jednostkach powiatu kwidzyńskiego jak również pracowników w Starostwie 

Powiatowym w rozbiciu w grupie z kadrą kierowniczą i bez kadry kierowniczej. 

Sytuacja finansowa powiatu zaczyna się kształtować dosyć pozytywnie więc 

może czas pomyśleć również o pracownikach, których zatrudniamy i na ten 

temat również przy okazji kształtowania budżetu przeprowadzić dyskusję. 
Widziałem w punkcie sprawozdanie z pracy zarządu informację o tym, że były 

przedstawione informacje organizacyjne przez dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy. Z tego co wiem w innych jednostkach również te kwestie budzą „żywe” 

emocje wśród  pracowników i dlatego chciałbym żebyśmy przynajmniej od tych 

informacji zaczęli, o średnich płacach, a potem żebyśmy dyskutowali jak to 

zmienić. 
  

 

 Tomasz Świerczek – radny – chciałbym zwrócić się do Komisji Polityki 

Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej. Te rzeczy, które my 

możemy zrobić jako powiat to między innymi: w Gimnazjum w Zespole Szkół 

Specjalnych prowadzonym przez powiat nie ma internatu. Ten zespół szkół 

będzie dalej funkcjonował,  proszę zarząd i radnych o przedyskutowanie sprawy 

utworzenia internatu czy taka zasadność jest?  

 

 Następną sprawą jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Okrągłej Łące. 

Tutaj rodzice dzieci niepełnosprawnych mówią o takich przypadkach, że godz. 

8
00

 to jest wyjazd i o 13
00 

przyjazd, to jest 5 godzin minus transport oraz ten dom 

nie świadczy rehabilitacji. Może rozwinięcie działalności o rehabilitacje też by 

pomogło znacząco tym rodzicom. 
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 Warsztaty Terapii Zajęciowej nie podnoszą standardów w 

wystarczającym tempie. Zmieniają się realia i trzeba to zmienić. Brakuje 

terapeutów związanych z rehabilitacją, a jeśli ich mamy to godzina rehabilitacji 

kosztuje ok. 50 zł. Żalą się też rodzice na bardzo długie procedury, gdzie przy 

pieczy zastępczej te procedury są uruchamiane w ciągu 24 h. Następna rzecz to 

jest wykluczenie zawodowe tych rodziców. Rodzic, który wyłączy się z życia 

zawodowego otrzymuje 1400 zł. Rząd przygotowuje ustawę wytchnieniową  
tylko trudno powiedzieć czy ona będzie dotyczyła dzieci, które się narodzą czy 

będzie dotyczyła również tych osób, które w chwili obecnej wymagają 
potrzeby?  

  

 W roku 2016 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

zaginęły między innymi akty notarialne tj. dokumenty z danymi wrażliwymi. 

Mogły zostać użyte w złej wierze dane osobowe i tajemnice handlowe 

mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. Prokuratura umorzyła śledztwo,  

a komisja wewnętrzna nie dopatrzyła się uchybień co dla mnie osobiście jest 

sprawą nie do zaakceptowania i zarazem nieetyczną, że Zarząd Powiatu nie 

przestrzegł mieszkańców o konsekwencjach tego zdarzenia. Czy został 

powiadomiony o tym Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych? Jakie 

wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia aby podobne zdarzenie nie miało 

miejsca i jakie wyciągnięto konsekwencje wobec kadry kierowniczej? Jak to 

zdarzenie wpłynie na ISO 9001 i czy jednostka certyfikująca została o tym 

powiadomiona? Wszak do głównych wymagań normy ISO 9001 należy między 

innymi wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją. 
 

Ad.10.  Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

 

 Jerzy Godzik – starosta –  w sprawie odpowiedzi na interpelację 
radnego Antoniego Barganowskiego. To pismo wymaga analizy z naszej strony 

bo ogólnie temat jest nam znany, natomiast przy braku rozwiązań ze strony 

ustawodawcy nic nie możemy zrobić. Powiat może robić tylko to co jest  

w ustawie wskazane, nie może rozszerzać swojej działalności ponieważ 
mogłoby to skutkować dyscypliną finansów publicznych. Nad tym tematem 

musimy się zastanowić, co my możemy zrobić i jak, ale bez rozstrzygnięcia ze 

strony ustawodawcy sprawy dotyczącej opieki nad osobami po 25 roku życia nie 

sądzę żebyśmy byli w stanie jako Powiat coś w tej sprawie zrobić.   

 

 Zapytanie dotyczące stałego połączenia kolejowego z Toruniem. To jest 

temat nam znany. W roku 2016  zapadły decyzje dwóch Marszałków, podpisano 

porozumienie i w tej chwili są modernizowane linie kolejowe na terenie 

województwa pomorskiego do granicy miejscowości Gardeja i dalej od 

miejscowości Gardeja. Potrwa to do 2020 roku. Na tą inwestycję jest 

przeznaczone ponad 20 mln zł. Przyśpieszyć tego nie przyśpieszymy, to jest w 
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kompetencjach Zarządu Województwa Pomorskiego i Województwa Kujawsko 

– Pomorskiego.  

 

 W sprawie informacji o wysokości średnich wynagrodzeń, udzielimy 

odpowiedzi na piśmie.  

 

 Utworzenie internatu, sprawa, która wraca co poł roku. Myśmy takie 

analizy przeprowadzali, udzieliliśmy państwu odpowiedzi. Dwóch, trzech 

chętnych, uruchomienie dla takiej ilości osób jest po prostu ekonomicznie 

nieuzasadnione, nie ma takiej możliwości. Budowa internatu to jest milionowa 

inwestycja.  

 

 Zapytanie dotyczące zaginięcia dokumentów w Wydziale Geodezji  

i Gospodarki Nieruchomościami. Rzeczywiście stwierdziliśmy zaginięcie tych 

dokumentów, zgłosiliśmy to na Policję i do Prokuratury. Prokuratura przysłała 

Policję, która przeprowadziła dochodzenie. W między czasie dokumenty się 
odnalazły, jeden z rzeczoznawców te dokumenty zatrzymał, mówił, że 

nieświadomie. Prokuratura nie dopatrzyła się przestępstwa. Powiadomione były 

wszystkie instytucje o których Pan radny mówił. Zostali ukarani pracownicy, 

wyciągnięto konsekwencje w stosunku do pracowników. Wydano dodatkowe 

pieniądze na zabezpieczenia, wdrożono nowe procedury, w tym zmieniono 

procedurę ISO i w tej chwili ta procedura podlega ISO.    

 

 Danuta Woronowicz – członek zarządu – interpelacja Pana radnego 

Zbigniewa Kobana, w żadnej placówce dyrektorzy nie są zwolnieni, ani 

wicedyrektorzy z pensum, które wynika z naszej Uchwały Rady Powiatu dla 

określonego typu szkół. Druga część pytania dotycząca tych dwóch lat 

szkolnych musi być odpowiedziana na piśmie bo muszę zajrzeć do 

dokumentów.  

 

 Piotr Wilk – radny – w związku z tym, że otrzymałem odpowiedź na 

moja interpelację, którą złożyłem w miesiącu czerwcu na posiedzeniu Sesji 

Rady Powiatu dotyczącą suchych drzew na trasie Kwidzyn – Gardeja, 

chciałbym przeczytać odpowiedź od Pana Zastępcy Dyrektora oddziału 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Gdańska. Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku w odpowiedzi na 

pismo w sprawie gospodarki drzewostanem przydrożnym wzdłuż drogi krajowej 

nr 55 na odcinku Kwidzyn – Gardeja pragnie poinformować, że w bieżącym 

roku planowana jest wycinka części drzew o szczególnie złym stanie sanitarnym 

wytypowanych przez specjalistę dendrologa. Informujemy również, że 

GDDKiA Oddział Gdańsk, prowadzi w ramach bieżących przeglądów pasa 

drogowego, kontrolę przedmiotowego zadrzewienia. Pragniemy także 

zaznaczyć, że aleja drzew na wskazanym odcinku drogi jest oznaczona jako 

szczególnie cenne siedlisko gatunków zwierząt stanowiących przedmiot 
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ochrony prawnej w tym również wpisanych jako priorytetowe dla Wspólnoty 

UE w II załączniku Dyrektywy w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywy habitowej), w związku z czym wszelkie 

prace związane z gospodarką zieleni przyrodniczej wymagają  uzyskiwania 

wymaganych prawem decyzji/odstępstw od organów ochrony środowiska. 

Pragniemy również poinformować, że  w ramach obecnie realizowanej umowy 

ze Stowarzyszeniem Eko Inicjatywa z Kwidzyna na przeprowadzenie działań 
minimalizujących skutki wycinki drzew na chronione gatunki, będzie również 
opracowana kompleksowa opinia dotycząca sposobów działań, których celem 

będzie minimalizacja zagrożeń tworzonego przez  obecny stan sanitarny drzew.  

 

Ad. 11. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 

 

 Tomasz Świerczek – radny – chciałbym się odnieść do sesji kwietniowej 

Rady Powiatu i wystąpienia kolego radnego Piotra Wilka – przewodniczącego 

komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów dotyczącego uciążliwości  

zapachowej gnojowizny. Gnojowizna jest nawozem naturalnym, a przykry 

zapach to efekt uboczny jej fermentacji. Po aplikacji według obowiązujących 

przepisów powinna być wymieszana z glebą w ciągu doby, a racjonalne jest jej 

wymieszanie w jak najkrótszym czasie, aby uniknąć strat azotu. 

Przygotowywana jest przez Ministerstwo Środowiska ustawa odorowa, która to 

zmieni i będzie tylko możliwe stosowanie przypowierzchniowe lub aplikacja do 

gleby w określonych terminach. Zadałbym koledze pytanie, czy kiedykolwiek 

będąc Radnym Miejskim kilku kadencji złożył zapytanie bądź interpelację  
w sprawach uciążliwości zapachowych z IP w Kwidzynie, WZPOW, 

Oczyszczalni Ścieków czy wysypisk śmieci. Wspomniana wcześniej nowa 

ustawa zaostrzy przepisy i wprowadzi normy dotyczące odorów ze 

wspomnianych zakładów jak i gospodarstw. Tu nadmienię również, że stężenie 

dwutlenku azotu w powietrzu emitowane z tych zakładów mamy najwyższe  

w województwie pomorskim. My mieszkańcy terenów wiejskich jesteśmy  

w stanie poświęcić wiele niedogodności dla wyższych celów bo te zakłady to 

nie tylko smród i hałas to także utrzymanie wielu rodzin oraz bogactwo regionu 

dlatego oczekujemy podobnego podejścia napływających z miast mieszkańców 

wsi i nie zamierzamy rezygnować z naszej działalności rolniczej dla wygodnego 

życia nowo przybyłych. Chcielibyśmy większego zrozumienia dla specyfiki 

pracy rolnika, my też mamy na utrzymaniu rodziny i pracowników. Tu 

przytoczę słowa Tomasza Dżefersona, prezydenta USA „Mądra i pożyteczna 

jest władza, która nie dopuszcza by ludzie czynili sobie nawzajem krzywdy, a 

jednocześnie nie miesza się do ich pracy i nie zabiera im zarobionego przez nich 

chleba”. 

 

 Druga sprawa dotyczy posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu 

Kwidzyńskiego w miesiącu kwietniu 2017 roku w temacie omówienie  

i zaopiniowanie sprawozdania z działalności zarządu z wykonania budżetu za 
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2016 rok. Odbyły się cztery posiedzenia połączonych komisji, tylko na 

posiedzeniu jednej zadano pytania w temacie wykonania budżetu, żaden członek 

Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów nie zadał pytania. 

Nadmienię, że w skład tej komisji wchodzą między innymi wszyscy 

przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu Kwidzyńskiego. Szanowni 

Państwo, nie zadając pytań dajecie pełną akceptację poczynań Zarządu Powiatu, 

a jest jeszcze wiele do zrobienia i poprawienia.  

 

 Korzystając z okazji chciałbym podziękować Panu Dariuszowi 

Cybulskiemu z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz 

Panu Adamowi Małżowi z Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Panom 

Starostom bo też uczestniczyli w sprawie przeprowadzenia prac 

konserwacyjnych na ciekach wodnych będących w ich zasobie na terenie 

powiatu kwidzyńskiego. Wczesne rozpoczęcie tych prac pozwoliło uniknąć 
podtopień pomimo intensywnych opadów. Kieruje również podziękowania dla 

rolników za udostępnienie swoich gruntów i to często przed zbiorem rośliny 

uprawnej celem przejścia maszyn i złożenia urobku. Tan to muszą 
zagospodarować we własnym zakresie, nikt im nie zwraca za to poniesionych 

kosztów.  

 

 Bożena Rybus – radna – podczas ostatniej wichury na trasie Gardeja – 

Kwidzyn kilka drzew się przewaliło ale nie było to żadne suche drzewo, 

przewróciły się wszystkie , które były zielone.  

 

 Odnośnie tego co powiedział Radny Tomasz Świerczek. Nie tylko na 

Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów zadajemy pytania ale 

jesteśmy członkami różnych innych komisji. Przed komisją budżetową są 
wszystkie inne komisje i wtedy też toczy się dyskusja.  

 

Danuta Kosewska – radna – remontowana jest droga Prabuty – 

Kwidzyn. W trakcie tego remontu nie są wykaszane pobocza, które stanowią 
bardzo duże niebezpieczeństwo dla mieszkańców. 

 

 Chciałabym zwrócić również uwagę na temat suchych drzew przy 

drogach powiatowych. Temat był już poruszany na komisji, myślę, że ta sprawa 

zostanie załatwiona.  

 

Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – posiedzenie przewodniczących 

komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się 4 września  2017 r. godz. 

15
30

. 

 

 Piotr Wilk – radny – po raz kolejny na dzisiejszej sesji zadawano 

pytania członkom zarządu dotyczące odbytych posiedzeń Zwyczajnych czy 

Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników w naszych Spółkach. W związku  
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z tym swoją prośbę i wniosek kieruję do Pana Przewodniczącego, aby 

każdorazowo po odbytym posiedzeniu Zwyczajnym czy też Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników w naszych Spółkach, między innymi w Spółce 

Zdrowie czy też Parku Technologicznym Pan Starosta składał na najbliższej 

sesji po odbytym posiedzeniu krótką informację dotyczącą przebiegu tych 

posiedzeń.  
 

 

Ad.12. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 

Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 17
30

  zamknął obrady wypowiadając słowa: 

„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady 

                                                                                                

 

                                                                                        Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 

Justyna Tarka 


