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Protokół nr 26/XXVI 

 
z  sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

odbytej 30 października 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). 

 

Nieobecny na posiedzeniu jest radny: Grzegorz Wojtaś.   
 

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 XXV sesji Rady Powiatu. 

5. Sprawozdanie nr 25 z działalności zarządu. 

6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 r. 

7. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu   

22 września 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach.  

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2016/2017, w tym o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe.  

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2018  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, 

b) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie powiatu kwidzyńskiego w 2018 roku, 

c) darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kwidzyn, nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej przy ul. Południowej w Kwidzynie, 
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d) o zmianie uchwały nr XVII/86/2016  Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej 

obsługi administracyjnej finansowej i organizacyjnej niektórym 

jednostkom organizacyjnym powiatu oraz o zmianie uchwały  

nr XXIII/158/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 

czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie, 

e) ustalenia obowiązujących w 2018 r. wysokości opłat za usunięcie  

i przechowanie  pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości 

kosztów powstałych w razie odstąpienia  od usunięcia pojazdu. 

 

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 XXV sesji Rady 

Powiatu.   

 

 Rada Powiatu w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu 

jednogłośnie  przyjęła protokół z XXV sesji. 

 

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 

Ad.5. Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 25  

z działalności zarządu. 

 

  Zbigniew Koban -  posiedzenie Zarządu w dniu 19 września  2017 r., 

Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą możliwości wykonania prawa 

pierwszeństwa objęcia nowo ustanowionych udziałów w podwyższonym 

kapitale zakładowym Zdrowie sp. z o.o. Jaka jest ta oferta dla Powiatu 

Kwidzyńskiego i ile nas to może kosztować?  

 

  Posiedzenie Zarządu w dniu 21 września  2017 r., Zarząd zapoznał się  
z ofertą Koła Łowieckiego „Odyniec” oraz uznał  jej celowość polegającą na 

wykonaniu zadania zleconego z pominięciem otwartego konkursu „Zakup  

i introdukcja bażanta w obwodach łowieckich 297 i 278”. Ile takie 

przedsięwzięcie będzie kosztować i dlaczego?  

 

  Posiedzenie Zarządu w dniu 10 października  2017 r., Zarząd udzielił 

pełnomocnictwa dla wicestarosty – Pana Andrzeja Fortuny do reprezentowania 

Powiatu poprzez uczestniczenie w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
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Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego Sp. z o.o. z siedzibą  
w Górkach w dniu 16 października 2017 r. Posiedzenie było nadzwyczajne, 

chciałbym wiedzieć czego dotyczyło i jakie są jego decyzje?  

 

Odpowiedzi udzielili:  

 

 Jerzy Godzik – starosta – propozycja wykonania prawa pierwszeństwa 

objęcia nowo ustanowionych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 

Zdrowie Sp. z o.o. wynika z tego, że: w momencie podnoszenia udziałów czyli 

jak jest 10 udziałów, dwaj główni wspólnicy czyli EMC i Powiat Kwidzyński 

umówili się, że podnoszą udziały ale ponieważ z prawa handlowego wynika, że 

nie tylko oni ale pozostali maja prawo podnieść te udziały. W związku z tym 

zostaje pula dla pozostałych na podniesienie udziałów. Ta kwota nie objęta 

przez tych, którym zaproponowano podjęcie udziałów pozostaje dla tych dwóch 

czyli EMC i Powiat Kwidzyński o podniesienie udziałów. Powiat 

proporcjonalnie dla zachowania tych 12,5 % objął te udziały, podjęcie nowych 

udziałów byłoby niezasadne ponieważ podwyższylibyśmy sobie ten % 

udziałów. W związku z tym Powiat odpowiedział, że nie obejmuje tych 

pozostałych udziałów. EMC ma prawo podjąć te udziały bo to głównie chodziło 

o udziały Miasta. Jeszcze nie dostaliśmy informacji czy tą pozostałą pulę ktoś 
podjął ale tą informację uzyskamy bo w KRS-e te zmiany będą wykazane.  

 

 Andrzej Fortuna – wicestarosta – Zarząd  Koła Łowieckiego „Odyniec” 

przygotował projekt i złożył taki wniosek z prośbą o dofinansowanie zakupu 

bażanta w obwód łowiecki 297 i 278, kwota dofinansowana tj. 5 000 zł co 

stanowi 80% całego zadania, pozostałą kwotę uzupełnia Koło Łowieckie 

„Odyniec”. Chciałbym Państwu przypomnieć, że co roku jedno z kół  otrzymuje 

wsparcie nie tylko na zasiedlenie bażantem ale na budowę karmników lub 

pomieszczeń do przechowywania pasz albo na monitoring  zwierzyny wolno-

żyjącej. W tym roku tym beneficjentem jest Koło „Odyniec”. Zarząd uznał 

celowość tego zadania i taką dotację z tzw. zielonych pieniędzy czyli z odpisów 

za korzystanie ze środowiska przyznał na to zadanie.  

 

 Drugie pytanie dotyczyło Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego. To zgromadzenie 

odbyło się głównie w temacie sprzedaży nieruchomości działek inwestycyjnych. 

Państwo wiecie, że dwa bądź trzy przetargi okazały się nieskuteczne. Dokonano 

nowego podziału działek inwestycyjnych, dokonano aktualnej wyceny przez 

rzeczoznawcę tych działek i w związku z tym uchwalono regulamin sprzedaży 

jak również upoważniono Zarząd do podejmowania tych czynności. Ta nowa 

wycena działek jest o wiele niższa niż to co było pierwotnie. Według wartości 

obecnej ocenionej przez rzeczoznawcę m
2
 kosztuje 27,50 zł. To jest kwota 

wywoławcza, działki muszą być sprzedawane zgodnie z ustawą o gospodarce 

nieruchomościami, które obowiązuje samorząd i innymi ustawami dlatego też 
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będzie to cena wywoławcza. Jest zainteresowanie tymi działkami, utworzono 

kilka nowych działek. W pierwszym przetargu Zarząd Parku decyduje się 
wystawić 4 działki położone jakby najbliżej tej inwestycji kubaturowej czyli tam 

gdzie jest ten obiekt, oddany do użytku 2 lata temu. Stąd odbywało się 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie by przyjąć regulamin, upoważnić Zarząd  

i zaakceptować cenę.    
 

Rada Powiatu w obecności  20 radnych uczestniczących w posiedzeniu 

jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 25 z działalności zarządu. 

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

 

 Ad.6.  Przystąpiono do punktu Informacja o złożonych oświadczeniach 

majątkowych za 2016 r. 

 

Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady Powiatu – przedstawił informacje  

dotyczące  złożonych oświadczeń przez pana Starostę, Przewodniczącego Rady, 

radnych, dyrektorów jednostek, osób wykonujących decyzje administracyjne, 

zarządu powiatu, skarbnika i sekretarza -  informacje  stanowią załączniki nr 6 do 

protokołu. 

 

Ad.7.  Przystąpiono do punktu Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli 

przeprowadzonej w dniu  22 września 2017 r. w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Prabutach. 
 

Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał 

Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu  22 września 

2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach -  protokół stanowi 

załącznik 7 do protokołu. 

 

Ad.8.  Przystąpiono do punktu Informacja o stanie realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach egzaminów 

maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.  

 

Danuta Woronowicz – członek zarządu – przedstawiała informację  
o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017, w tym  

o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe – informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

W dyskusji głos zabrali radni: Zbigniew Koban i Jerzy Śnieg. 

 

Odpowiedzi udzieliła: Danuta Woronowicz – członek zarządu.  
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Ad.9.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach : 

 

a) uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2018  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie”, 

 
Włodzimierz Dawidowski  – członek zarządu – omówił 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. Na posiedzeniu komisji 

przedstawione zostały radnym główne założenia planu współpracy oraz 

najistotniejsze zmiany w zapisach. 

 

Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  

i przystąpiono do głosowania.  

 

W trakcie głosowania na Sali było 19 radnych.  

 

Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących  

w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 9 do protokołu). 

 

b) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu kwidzyńskiego w 2018 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.  

 

W trakcie głosowania na Sali było 20 radnych.  

 

Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących  

w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 10 do protokołu). 
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c) darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kwidzyn, nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej przy ul. Południowej 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 20 radnych uczestniczących  

w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 11 do protokołu). 

 

d) o zmianie uchwały nr XVII/86/2016  Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej 

obsługi administracyjnej finansowej i organizacyjnej niektórym 

jednostkom organizacyjnym powiatu oraz o zmianie uchwały nr 

XXIII/158/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 

2004 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego w Kwidzynie, 

Włodzimierz Dawidowski  – członek zarządu – omówił 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. Na posiedzeniu komisji 

przedstawione zostały radnym główne założenia planu współpracy oraz 

najistotniejsze zmiany w zapisach. 

 

W dyskusji głos zabrał radny: Zbigniew Koban. 

 

Odpowiedzi udzielił: Jerzy Godzik – starosta.  
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Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  

i przystąpiono do głosowania.  

 

Za przyjęciem głosowało – 18 osób, wstrzymały się – 2 osoby, głosów 

przeciwnych nie było. 

 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 12 do protokołu). 

 

e) ustalenia obowiązujących w 2018 r. wysokości opłat za usunięcie  

i przechowanie  pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów 

powstałych w razie odstąpienia  od usunięcia pojazdu. 
 

Jerzy Godzik - starosta – 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 20 radnych uczestniczących  

w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 11 do protokołu). 

 

 

Ad.10.  Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Ewa Schneider – radna – mam pytanie do Pana Starosty na temat 

wierzby energetycznej. Czy nadal w naszym powiecie są plantacje wierzby, jeśli 
tak to jaki to jest areał i ilu jest plantatorów oraz gdzie jest później spalana ta 

wierzba?  

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił 

konkurs  na poznanie budowy geologicznej w Polsce. Przyznano 500 mln zł na 

ten projekt, ponieważ w Prabutach jest taki odwiert blisko szpitala więc 

chciałabym się dowiedzieć czy Państwo przystąpiliście  do tego konkursu, 

ewentualnie czy zamierzacie przystąpić i pogłębić ten otwór, sprawdzić jaka tam 

jest solanka i o jakiej temperaturze. 

 

  Antoni Barganowski – radny – Pani Woronowicz mówiła o realizacji 

zadań oświatowych i wspomniała o realizowanych pracach remontowo-
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modernizacyjnych i doposażeniowych w tych największych Zespołach Szkół 

Ponadgimnazjalnych, ZSP nr 1 i ZSP nr 2 w Kwidzynie. Czy te prace zwłaszcza 

remontowe, do tej pory nie realizowane w naszym powiecie na taką skale i za 

takie pieniądze, czy one przebiegają zgodnie z harmonogramem i czy nie ma tu 

jakiś zagrożeń, że nie zostaną wykonane w terminie. 

 

  Krystyna Łapacz – radna – chciałabym zapytać kiedy będą wycinane 

suche drzewa na trasie od Kwidzyna do Brokowa. W związku z ostatnimi 

wiatrami drzewa te stanowią śmiertelne zagrożenie, strach tą trasa jechać. Ta 

sprawa była już poruszana, to nie jest nowa sprawa. Przy drogach 

wojewódzkich, w Gminie Ryjewo trwa wycinka. Kiedy planowana jest wycinka 

drzew na tym odcinku?  

 

 Zbigniew Koban – radny – dwukrotnie mówiłem o sprawie dojazdu 

pracowników Firmy Platii i oznaczenia tego przystanku np. poprzez postawienie 

świateł lub jakiegoś innego sposobu zabezpieczenia. Doszło tam do kolejnego 

bardzo niebezpiecznego wypadku. Poproszono mnie  o ponowienie tej 

interpelacji, żeby nie lekceważyć tej sprawy, nie czekajmy na trupy. Zróbmy coś 
zanim zdarzy się coś poważnego. W tej chwili był to bardzo poważny wypadek  

i tam chyba jedynym rozwiązaniem jakie gwarantowałoby bezpieczeństwo tych 

ludzi byłoby postawienie świateł ale nie wiem na ile to jest możliwe. Bardzo 

proszę żeby cokolwiek zrobić takiego co poprawiłoby bezpieczeństwo tych 

pracowników. 

 

 Tomasz Świerczek – radny – w wykazie nieruchomości stanowiących 

własność KPPT Sp. z o.o. w Górkach przeznaczonych do sprzedaży czytamy: 

„działka 249/36 obręb Górki m.in. działka niezabudowana wskazana do ochrony 

ekspozycji układu dworskiego, następna działka od zachodu, na terenie działki 

leży połowa zbiornika retencyjnego, czwarta działka w południowo zachodniej 

części, znajduje się zbiornik retencyjny i tutaj w uwagach mamy zapis taki: dla 

działek położonych w strefie ochrony konserwatorskiej niewykluczone jest, że 

będzie trzeba zgodnie z zaleceniami właściwego konserwatora zabytków 

dostosować architekturę projektowanego budynku do istniejącej zabudowy”. Jak 

duża jest powierzchnia zbiornika retencyjnego na terenie KPPT? Jakie są 
ograniczenia dla działek położonych w strefie ochrony konserwatorskiej? 

Dlaczego tylko cztery działki będą przedmiotem sprzedaży? Czy i jaka jest 

planowana kwota  w przyszłorocznym budżecie powiatu celem podniesienia 

kapitału założycielskiego przez udziałowców, czy takie zdarzenie będzie miało 

miejsce?  

 

 Druga interpelacja dotyczy położenia zapory na rzece Nogat w Szonowie 

znacząco wpływającej na poziom rzeki Liwy. Tu wnoszę o pilne obniżenie 

położenia tej zapory gdyż sytuacja hydrologiczna w naszym powiecie jest 

tragiczna. Poziom wody na wodowskazie dzisiaj to 146 cm i jest o 30 – 40 cm 
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za wysoki w stosunku do stanów średnich ale dane publikowane, o które 

wnioskowałem na poprzedniej sesji na stronie RZGW pokazują, że od miesiąca 

stan wody w Szonowie zmienia się tylko o kilka centymetrów. Te dane są 
ręcznie wprowadzane także można podejrzewać różne rzeczy. W planie RZGW 

w Gdańsku na 2017 rok była naprawa osuwisk skarpy rzeki Liwy w Marezie  

i pogłębienie koryta w Podzamczu, zostały one ostatecznie skreślone  

z realizacji, tu proszę o ustalenie przyczyny tego stanu. Nadmienię, że wodę  
w Liwie znacząco piętrzy ponadto obiekt mostowy w Janowie. Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku też w tym roku zrezygnował  

z konserwacji Kanału Reja C i Reja D w Gminie Ryjewo oraz Jajło 4 w Gminie 

Sadlinki, tu też proszę o ustalenie przyczyny. Ciek wodny Katryna  

w miejscowości Pastwa i Janowo też został pominięty w planach konserwacji  

w 2017 roku pomimo mojej interwencji, a odwadnia znacząco część 
międzywala, tu właścicielem jest Skarb Państwa. Szanowni mieszkańcy nadzór 

nad RZGW w Gdańsku sprawuje Minister Ochrony Środowiska. Nad Zarządem 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku, Marszałek Województwa 

Pomorskiego, a Skarb Państwa w Powiecie Kwidzyńskim reprezentowany jest 

przez Starostę Kwidzyńskiego. Mam również apel do mieszkańców, jeśli 
widzicie zaniedbania zarządców wód, które to przyczyniły się do utraty waszego 

majątku i dochodów, wzorem mieszkańców Sandomierza, nie bójcie się 
dochodzić swoich praw przed sądem.   

 

 Mirosław Górski – radny – chciałbym wrócić do sprawy w której już 
wystąpiłem i odpowiedź od Pana Starosty otrzymałem ale ona stała się  
w pewnym aspekcie znowu bardziej aktualna. Dotyczy to mianowicie kwestii 

stwierdzania zgonów u osób, że tak powiem, które zmarły poza szpitalem. Te 

przypadki były w jakiś sposób załatwiane w dotychczasowych realiach. 

Otrzymałem od Pana Starosty odpowiedź na moja interpelację w tej sprawie  

z którą nie zgadzam się ale przyjąłem ją do wiadomości. Są przepisy, które 

jednoznacznie obowiązek rozwiązania tego problemu nakładają na Pana 

Starostę. One są oczywiście przestarzałe bo to są przepisy z lat 50 i one się nie 

do końca odnoszą do naszej rzeczywistości. W opinii Pana Starosty była to 

kwestia bardziej finansowa bo tak to powiedzmy ogólnie, że skoro nie ma na to 

finansowania ze środków budżetowych, państwowych, to nie powinno to być 
finansowane ze środków powiatowych. Dzisiaj ta sprawa nabrała innej 

aktualności. Do tej pory jakoś to na zasadzie pewnej przyjętej praktyki było 

realizowane, a dzisiaj nie ma już czegoś takiego jak dyspozytor pogotowia 

ratunkowego i nie ma takiej możliwości żeby szpital wysłał karetkę do takiego 

przypadku. Dzisiaj jesteśmy w systemie  Państwowego Ratownictwa 

Medycznego, Zespół Ratownictwa Medycznego wysyła dyspozytor z Gdańska  

z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W żadnym wypadku nie wyśle tam 

karetki systemowej do stwierdzenia zgonu jeżeli takie będzie zgłoszone 

skierowanie. Powstaje realny, rzeczywisty problem, kto to ma dzisiaj zrobić,  
a jest to problem, który się zdarza może nie bardzo często ale się zdarza i dla 
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niektórych ludzi może stanowić bardzo przykre życiowe komplikacje. Dlatego 

pytanie czy Pan Starosta wie o tej sprawie i czy jest gotów zaangażować się w 

rozwiązanie tego problemu bo wydaje się, że dzisiaj innej drogi nie ma, trzeba 

się oprzeć na przepisach z lat 50, a Starosta musi się jakoś w tej kwestii z kimś 
umówić.  
 

Ad.11.  Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

 

 Jerzy Godzik – starosta – do sprawy koronera ustosunkujemy się na 

piśmie bo musimy sprawdzić czy zmieniły się jakieś przepisy. Jeżeli przepisy 

się nie zmieniły to w dalszym ciągu jest to sprawa nieuregulowana przez 

Ministra Zdrowia. Wystarczy, że Minister Zdrowia wyda rozporządzenie, 

którego od dawna nie wydaje. Sprawdzimy jak to wygląda w tej zaistniałej 

sytuacji o której Pan Górski powiedział.  

 

 Andrzej Fortuna – wicestarosta – w sprawie plantacji wierzby 

energetycznej. Wiem, że istnieją, natomiast my jako Powiat nie prowadzimy 

ewidencji ale spróbujemy takie dane uzyskać z KPPT, być może oni dysponują 
tymi danymi. Kilka takich plantacji istnieje, największe chyba na terenie Gurcza 

i Jałowca, właścicielem jest chyba Pan Kędziora ale to nie jest jedyne. Trudno 

jest mi powiedzieć  ile na dzień dzisiejszy tych plantacji jest.  

 

 Jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Z informacji znamy program geometrii i te 500 mln zł to nie są 
pieniądze inwestycyjne. To jest tylko pewna część pieniędzy inwestycyjnych  

i z tego co wiem to są już zagospodarowane, pozostała część jest to forma 

pożyczki. Nie znam projektu na tyle, żeby przekazywać bardzo szczegółowe 

informacje natomiast co do odwiertu z tych badań, które wtedy były 

przedstawione wynikało, że temperatura tej wody jest zbyt niska, żeby ją 
eksploatować. Tam było wykazane, że nie ma ekonomicznego uzasadnienia 

eksploatacji tego otworu. Pewnie jest to zadanie dla właściciela, nie wiem kto 

jest właścicielem, czy Szpital Specjalistyczny. Jeżeli Szpital Specjalistyczny 

czyli Pan Marszałek ma zamiar korzystać z tego pomimo tych badań 
ekonomicznie pokazujących brak uzasadnienia to będzie jego decyzja. Na 

pewno my tym jako Powiat  nie zajmujemy się.  
 

 W sprawie interpelacji Radnego Barganowskiego na temat prac 

remontowych w ZSP nr 2 i nr 1. Słusznie radny zauważył, że na tak olbrzymią 
skalę myśmy nie prowadzili remontu w żadnym obiekcie. Jak sama nazwa 

wskazuje remont w obiekcie starym, zabytkowym często jest nie do końca 

przewidywalny. W miarę postępu prac odkrywa się nowe rzeczy, których nie 

można było przewidzieć podczas projektu np. stan murów, izolacji, nośność 
stropów, podług, tych rzeczy trochę wychodzi. Staramy się z tym na bieżąco 

jakby uporać, mamy inżyniera kontraktu, próbujemy to wykonywać, zlecać 
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wykonawcy tego czego nie ma oczywiście w projekcie w ramach prac 

dodatkowych bądź robót zamiennych, rezygnując z niektórych bo z niektórych 

można zrezygnować, a w zamian zrobić coś innego bądź też w formie prac 

dodatkowych. W między czasie zmieniło się prawo, wtedy kiedy był 

wykonywany projekt dla ZSP nr 2 nie obowiązywały tak rygorystyczne przepisy 

jeżeli chodzi o warunki ppoż. Dzisiaj jest bardzo trudno uzyskać jakiekolwiek 

odstępstwa, obecnie kończymy projekt uzupełniający do tego remontu. Pełen 

program pełnej ochrony ppoż., myślę  tutaj o sygnalizacji z każdego 

pomieszczenia, mówię o drogach ewakuacyjnych, o wydzielaniu klatek do 

oddymiania, przegrodach. To jest duży obiekt, te nakłady będą spore i to będą 
kwoty, które będziemy musieli dołożyć do tego projektu żeby on mógł być 
oddany do użytku.  O tym wiemy już na dzień dzisiejszy, ten projekt jest 

zlecony i jest uzupełniany. Na dzień dzisiejszy harmonogram nie jest zagrożony 

ale nie wiem czy przy rozpoczęciu prac na kolejnym skrzydle  co tam jeszcze się 
okaże. Projektant podczas inwentaryzacji tego obiektu starał się przewidzieć 
wszystko ale niestety nie wszystko jest widoczne, część rzeczy trzeba  jakby 

fizycznie odkryć, zdjąć posadzkę, skuć tynk czy cokolwiek innego wykonać.  
W projekcie mamy wymianę wszystkich instalacji czyli z tym jakby nie ma 

problemu bo nieważne nawet w jakim stanie one były to i tak wszystkie 

podlegały wymianie plus nowe instalacje. Termin zakończenia tego projektu, 

łącznie z rozliczeniem to jest połowa grudnia 2018 roku czyli mamy jeszcze rok 

i mam nadzieję, że zdążymy. Aktualizujemy harmonogram, na bieżąco 

rozmawiamy z wykonawcą, na bieżąco jesteśmy w kontakcie z inżynierami 

kontraktu i oczywiście z naszym zespołem, który na co dzień opiekuje się  
i nadzoruje ten projekt. Jako przykład podam, że tam powstaje pracownia 

papiernictwa, jedyna w Polsce, nie ma skąd wziąć przykładu jakie urządzenia 

tam są niezbędne, gdzie je można znaleźć, jak powinien wyglądać ciąg 

technologiczny. Robimy coś nowego, zupełnie autorskiego, mamy na to sporo 

pieniędzy ale w pierwszym przetargu okazuje się, że za mało wobec tego 

ogłaszamy kolejny przetarg na wyposażenie tej pracowni specjalistycznej. Część 
osób z tego zespołu jedzie do Łodzi, do Instytutu Papiernictwa by tam ponownie 

przedłożyć naszą propozycję, zweryfikować to co będzie niezbędne żeby ten 

obiekt oddać w całości wyremontowany i przygotowany do nauki zawodu.   

 

 W sprawie wycinki drzew, mogę powiedzieć, że zrobimy to zaraz jak 

dostaniemy zgodę i rozstrzygniemy przetarg. Wiem, że po wczorajszej 

nawałnicy są dwa drzewa, które trzeba usunąć. Na komisji prezentowałem 

wnioski, które są złożone na wyrażenie zgody do usunięcia. Zawsze taką zgodę 
wydaje Gmina, a Gmina żeby wydać taką zgodę musi zapytać w wielu 

przypadkach RDOŚ, jeżeli ten nie ma nic przeciwko wycince danego drzewa to 

dopiero wydaje nam decyzje. Na niektóre decyzje jeszcze czekamy więc to jest 

najlepszy okres do usuwania tych drzew. Jeżeli dostaniemy zgodę na nasze 

wnioski to na pewno w okresie zimowym zostaną one usunięte.  
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 Interpelacja Zbigniewa Kobana, pamiętam tą interpelację na temat 

przystanku i poprawy bezpieczeństwa w okolicach Plati. Jestem prawie pewny, 

że wystąpiliśmy do zarządcy drogi, jest to droga krajowa i tylko zarządca drogi 

może tam cokolwiek przy tej drodze zrobić. Teraz trwał remont, nie 

zauważyłem żeby dodatkowe jakieś zabezpieczenia zrobiono ale to jest droga 

55. Odszukam tą interpelację przekazaną do dróg krajowych. My nie jesteśmy 

zarządcą tej drogi i nie mamy prawa sami nic tam zrobić, możemy monitować, 
możemy przypominać co pewnie uczynimy.  

 

 Jeżeli chodzi o wiele pytań od Pana Radnego Tomasza Świerczka, 

podchodzimy bardzo uczciwie do sprzedaży tych działek i przyszłym 

inwestorom składamy pełną informację co do możliwości inwestycyjnych tych 

działek. Na blisko 17 ha dotychczas było 12 działek, teraz powstało w wyniku 

podziału jeszcze kilka. Naszym obowiązkiem jest wskazać jakie tam jest 

ograniczenie. Tam jest po pierwsze plan zagospodarowania miejscowego i on 

obowiązuje. W tym planie są wszystkie ograniczenia, które dotyczą zarówno 

strefy konserwatorskiej jak i zbiorników retencyjnych. Tam nie ma jednego 

dużego zbiornika retencyjnego tylko na niektórych działkach z tytułu 

odwodnienia są porobione, to się nazywa zbiornik retencyjny ale nie wiem czy 

to jest powierzchnia 5 000 m
2
 czy może mniej czy więcej, one są dokładnie 

opisane. Żeby ten teren przygotować pod inwestycje potencjalnym inwestorom. 

Nie znam dokładnie tych ograniczeń z tytułu tego, że jest to obszar chroniony 

przez konserwatora ale te ograniczenia są zapisane w planie i tam wszystkich 

inwestorów odsyłamy.  

 

 W sprawie dopłaty do KPPT na 2018 rok, w budżecie na razie nie 

przewidujemy takiej dopłaty. Park próbuje zbilansować się po spłacie tej dużej 

części kredytu i po zwiększeniu swoich dochodów jaki mając nadzieję, że 

zbędzie jednak część działek. Pamiętajmy, że tam ok 3 mln kredytu jeszcze 

zostało i jego obsługa również kosztuje.  

 

 Jeżeli chodzi o dane w Szonowie, my jako Samorząd Powiatu nie mamy 

nic do RZGW. RZGW jest instytucją państwową. Współpracujemy z RZGW, 

natomiast te dane, które umieszczają musimy przyjąć jako wiarygodne, ja nie 

mam prawa podważać ich danych, które oni publikują. Codziennie podają stan, 

to było pytanie z poprzedniej sesji, żeby monitorować ten stan, myśmy 

odpowiedzieli, wskazaliśmy miejsce, odpowiedni link na który można wejść 
codziennie i sprawdzić co jest tam odnotowane. Jeżeli to jest niezgodne  

z prawdą to proponuje od razu monitorować do RZGW, a nie czekać na koleją 
sesję bo to jest jakby za późno. Bardzo trudno jest nam ustalić przyczyny 

zmniejszenia nakładów na prace utrzymaniowe i inwestycyjne. Nie wiem jak 

mam to zrobić w stosunku do instytucji państwowej. Spotykamy się na Zespole 

ds. zlewni rzeki Liwy w którym pracują również przedstawiciele RZGW i to 

pytanie im zadamy, natomiast czy to będzie ustalenie przyczyn, trudno mi 
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powiedzieć. Rozumiem problem, rozumiem sygnał natomiast skuteczność 
naszego działania jest w dużym stopniu ograniczona.  

 

 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – mam pytanie w sprawie 

zapytania, które zadał Radny Barganowski. Kto to projektował, ta osoba 

wiedziała na jaki projekt podpisywała umowę i czy ma branżystów w danym 

temacie bo to jest ważne. Obawiam się czy nie będą za duże koszty dla Powiatu 

przy tym projekcie. Trzeba zapytać się Pana projektanta czy jest ubezpieczony  

i skorzystać z tego ubezpieczenia. Zdaje sobie sprawę, że to co jest w starych 

murach to można nie zauważyć ale niektóre sprawy tak jak wyposażenie to 

powinien wiedzieć. Odpowiedzialność projektanta też jest w tym przypadku.  

  

 Andrzej Fortuna – wicestarosta – Powiat zlecił projekt na początku 

2015 roku w innych uwarunkowaniach prawnych. Remont takiego obiektu nie 

wymagał w ogóle uzgodnienia ze służbami pożarowymi, nie było takiego 

wymogu żeby spełniać te wymagania, które dzisiaj są bezwzględne. Robiło się 
remonty czy modernizacje pod hasłem „remont” i można to było w ten sposób 

robić. To były wnioski przyjmowane i realizowane. Pod koniec 2015 roku już 
po zdaniu tego projektu wyszło nowe prawo budowlane, które określiło  

i uściśliło wiele rzeczy, stąd jest jakby zlecenie na pełną instalację 
przeciwpożarową nie BHP bo w tej pierwszej dokumentacji mamy likwidację 
barier architektonicznych, mamy wymianę wszystkich instalacji i ten projekt 

wtedy nie budził żadnych uwag ani zastrzeżeń, natomiast jego realizacja została 

przesunięta na rok 2017. W między czasie prawo się zmieniło i uważam, że 

idzie w dobrym kierunku bo poprawia bezpieczeństwo w tych obiektach. Są to 

obiekty bardzo trudne do przygotowania pod względem wymagań ppoż. To są 
obiekty, które zazwyczaj nie mają dróg dojazdowych, jeżeli Państwo 

popatrzycie na ZSP nr 2, to ten olbrzymi obiekt ma tylko dostęp od Katedralnej, 

z dwóch skrzydeł nie ma w ogóle dojazdu wobec tego trzeba wykonać 
dodatkowe rzeczy, które poprawią bezpieczeństwo wewnątrz obiektu ponieważ 
on tego nie ma i wiele takich innych rzeczy. Projektant nie projektował 

wyposażenia szkoły, wyposażenie szkoły jest zupełnie oddzielnym elementem.  

  

Ad. 12. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 

 

Zbigniew Koban – radny – w imieniu Klubu Radnych Prawa  

i Sprawiedliwości zwracam się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o rozważenie  

i przygotowanie projektu nowelizacji uchwały dotyczącej sieci szkolnej tak aby 

wrócić do kwestii szkoły podstawowej w ZSS w Kwidzynie, proszę  
o informację jaka jest decyzja Zarządu w tej sprawie na tyle szybko żeby do 

lutego można było wystąpić z własną inicjatywą.  
 

Tomasz Świerczek – radny – 24 kwietnia 2017 roku na sesji rady 

powiatu w imieniu swoim oraz radnych: Ewy Stec, Danuty Kosewskiej, 
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Krystyny Łapacz i Andrzeja Zwolaka złożyłem wniosek w sprawie podjęcia 

uchwały negującej dokument pn. Budowa i modernizacja sieci drogowej 

województwa pomorskiego do roku 2022. Odpowiedź otrzymaliśmy dnia  

29 września 2017 r. i pozwolę ja sobie odczytać. W odpowiedzi na interpelację 
Radnego Rady Powiatu Kwidzyńskiego pana Tomasza Świerczka przekazaną do 

tut. Urzędu za pośrednictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

przedstawiam stanowisko tut. Urzędu. Informacja Zarządu Województwa 

Pomorskiego przedstawiona podczas sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego 

w dniu 27 marca 2017 roku dotycząca budowy i modernizacji sieci drogowej 

województwa pomorskiego do roku 2022 miała przede wszystkim  

w syntetyczny sposób przekazać Radnym infekcję o strategicznych 

przedsięwzięciach inwestycyjnych. Lista przedsięwzięć strategicznych została 

określona w dokumencie Regionalny Program Strategiczny w zakresie 

transportu Mobilne Pomorze utworzonym w 2013 roku. W prezentacji 

przedstawiono wykaz, lokalizację oraz stan zaawansowania inwestycji 

strategicznych. Z obszaru Powiatu Kwidzyńskiego w w/w dokumencie ujęte jest 

droga nr 521 na odcinku Kwidzyn – Prabuty i obecnie to zadanie jest w trakcie 

realizacji. Z zakresu działań remontowych w prezentacji przedstawiono 

informację o wysokości środków finansowych jakimi dysponują poszczególne 

Rejony Dróg Wojewódzkich. W bieżącym roku biorąc pod uwagę zakres 

uszkodzeń nawierzchni, które powstały w minionym okresie zimowym, na sesji 

Sejmiku Województwa Pomorskiego w lutym br. dokonano zmiany 

zwiększającej plan wydatków w asortymencie remontów nawierzchni 

drogowych. Zarząd Województwa Pomorskiego rekomendował zwiększenie 

budżetu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku m.in. o kwotę 3 mln zł  

z przeznaczeniem na remonty cząstkowe. Decyzja ta pozwoliła na 

zabezpieczenie po ok. 800 tys. zł na każdy z ośmiu Rejonów Dróg 

Wojewódzkich. W odniesieniu do tematu weryfikacji struktury techniczno-

fukcjionalnej wyjaśniam, iż przeprowadzona przez Pomorskie Biuro Planowania 

Regionalnego analiza określiła, które drogi wojewódzkie nie spełniają funkcji 

ani parametrów, jakim powinny odpowiadać drogi wojewódzkie. Warunkiem 

rzeczywistej zmiany kategorii dróg publicznych jest jednakże obustronna zgoda 

na zmianę, zatem bez zgody przyszłego zarządcy nie ma możliwości 

pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii. Każdy samorząd boryka się z tymi 

samymi problemami, czyli niedoborem środków finansowych w stosunku do 

potrzeb inwestycyjno-remontowych. W bieżącym roku wykonano dokumentacje 

projektową przebudowy drogi wojewódzkiej nr 524. Wyrażam nadzieję, że  

w przyszłym roku rozpocznie się realizacja tego zadania, które na etapie 

dokumentacji zostało podzielone na pięć odcinków.  

Jako radni czekaliśmy na odpowiedź 5 miesięcy. Wniosek był o podjęcie 

uchwały negującej i był złożony na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu. Na 

comiesięcznym spotkaniu przewodniczących stwierdzono, że sprawą zajmie się 
Komisja Wsi i Infrastruktury Wiejskiej. Dla mnie niezrozumiałym jest dlaczego 

do prac nie włączono Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 
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Obywateli. Wszak dobre drogi to bezpieczeństwo naszych mieszkańców. 

Komisja Wsi i Infrastruktury Wiejskiej zajmowała się tą sprawą dwukrotnie. Na 

drugim spotkaniu doszło do kuriozalnej sytuacji. Przewodniczący komisji pytał 

się Starosty co ma z tym zrobić. Starosta odpowiedział, żeby nie drażnić 
Marszałka Województwa. Nasza bierna postawa nie poprawi jakości naszych 

dróg w tym wojewódzkich, musimy się o nie ciągle upominać tak jak to robią 
mieszkańcy, Brachlewa, Dubiela, Ośna, Licza, których osobiście popieram. 

Dziwi mnie również postawa naszych radnych w Sejmiku Województwa 

Pomorskiego, z naszego okręgu jest ich trzech. Tylko radny Sarnowski i to ze 

Sztumu składa interpelacje w sprawie poprawy jakości dróg w powiecie 

kwidzyńskim. Nasi radni z Kwidzyna nie widzą takich potrzeb.  

 

Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – posiedzenie przewodniczących 

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

15
30

. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego i Starosta Kwidzyński 

mają zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców na uroczyste obchody 99. 

Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, które rozpoczną się  
11 listopada 2017 r. o godz. 10

00
 na Skwerze Kombatantów w Kwidzynie, ul. 

Warszawska.  

 

Ewa Stec – wiceprzewodnicząca Rady – jako Prezes Stowarzyszenia 

Seniorów 50+ w Kwidzynie chciałam podziękować Staroście  

i Przewodniczącemu Rady Powiatu za to, że gościliście z nami w dniu  

12 października br. na Dniu Seniora. Nasze Stowarzyszenie działa już 5 lat na 

terenie powiatu i mam nadzieję, że tak jak do tej pory nie było żadnych uwag  

i nie będzie pod katem naszego Stowarzyszenia.  

 

Ad.13. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 

Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 18
10

  zamknął obrady wypowiadając słowa: 

„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady 

                                                                                                

 

                                                                                        Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 

Justyna Tarka 


