Protokół nr 27/XXVII
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego
odbytej 4 grudnia 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).
Nieobecna na posiedzeniu jest radna: Jadwiga Lizińska.
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 XXVI sesji Rady Powiatu.
Sprawozdanie nr 26 z działalności zarządu.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Uchwały Nr XXI/109/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych w 2017 r., zmienionej uchwałą Nr
XXV/127/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września
2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2017 r.,
b) nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej przy ul.
Konarskiego 12
w Kwidzynie stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Kwidzyn,
c) przyznania Gminie Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu
powiatu na rok 2018, w formie dotacji celowej, na realizację
inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w m.
Kamionka, Brokowo, Mały Baldram i Dubiel, gm. Kwidzyn,
d) przyznania Gminie Ryjewo pomocy finansowej z budżetu powiatu
na rok 2018 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.
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e)
f)
g)
h)
i)
j)

„Budowa
Centrum
Integracji
i
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej”,
przyjęcia
wieloletniej
prognozy
finansowej
powiatu
kwidzyńskiego,
uchwalenia budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2018,
zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok
2018,
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok
2018,
zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2018,
zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2018.

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

do

punktu

Przyjęcie

sprawozdania

nr

26

Głosów w dyskusji nie było.
Rada Powiatu w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie nr 26 z działalności zarządu.
Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr 5 do protokołu).
Ad.6. Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach :
a) zmiany Uchwały Nr XXI/109/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych w 2017 r., zmienionej uchwałą Nr
XXV/127/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września
2017r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków
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Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2017 r.,
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.
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 6 do protokołu)
b) nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej przy ul.
Konarskiego 12 w Kwidzynie stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Kwidzyn,
Andrzej Fortuna - wicestarosta – omówił projekt powyższej uchwały
i prosi o jego przyjęcie.
Głos zabrał Piotr Wilk, przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego,
Budżetu i Finansów informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię
komisji.
Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały
i przystąpiono do głosowania.
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 7 do protokołu)
c) przyznania Gminie Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu powiatu
na rok 2018, w formie dotacji celowej, na realizację inwestycji
polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Kamionka,
Brokowo, Mały Baldram i Dubiel, gm. Kwidzyn,
Andrzej Fortuna - wicestarosta – 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 8 do protokołu)
d) przyznania Gminie Ryjewo pomocy finansowej z budżetu powiatu na
rok 2018 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa
Centrum Integracji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz
z Warsztatem Terapii Zajęciowej”,
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 9 do protokołu)
e) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego,
Jerzy Godzik – starosta finansowej powiatu kwidzyńskiego.

omówił projekt

wieloletniej prognozy

Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał uchwałę Nr
147/p117/F/I/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały
Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2018-2025- załącznik nr 10 do
protokołu.
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Następnie przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu Kwidzyńskiego
odczytali opinie w sprawie głosowania nad projektem wieloletniej prognozy
finansowej powiatu kwidzyńskiego.
1. Danuta Kosewska – przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej – za przyjęciem głosowało – 6 osób,
wstrzymały się – 2 osoby, głosów przeciwnych - 0 - załącznik nr 11 do
protokołu.
2. Kazimierz Kończalski – przewodniczący Komisji ds. Wsi i Infrastruktury
Wiejskiej – za przyjęciem głosowały – 4 osoby, wstrzymały się – 1 osoba,
głosów przeciwnych – 0 – załącznik nr 12 do protokołu.
3. Krystyna Łapacz –przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki- za przyjęciem głosowało – 5 osób, wstrzymało się – 0
osób, przeciw głosowało – 0 osób – załącznik nr 13 do protokołu.
4. Tomasz Frejnagiel – przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli - za przyjęciem głosowały – 3 osoby, wstrzymała
się – 1 osoba, głosów przeciwnych – 0 – załącznik nr 14 do protokołu.
5. Jerzy Grabowski – przewodniczący Komisji ds. Zdrowia – za przyjęciem
głosowały – 3 osoby, wstrzymało się – 0 osób, głosów przeciwnych
- 0 - załącznik nr 15 do protokołu.
6. Katarzyna Opacka – przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej, Opieki
Społecznej i Aktywizacji Zawodowej - za przyjęciem głosowały – 4 osoby,
wstrzymały się – 2 osoby, przeciw głosowało -0 osób– załącznik nr 16 do
protokołu.
7. Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – za przyjęciem
głosowały – 3 osoby, wstrzymało się – 0 osób, głosów przeciwnych - 0 załącznik nr 17 do protokołu.
8. Piotr Wilk – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu
i Finansów – za przyjęciem głosowało – 10 osób, wstrzymało się – 0 osób,
głosów przeciwnych - 0 - załącznik nr 18 do protokołu.
Ponieważ nie było głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy śnieg odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, wstrzymało się – 5 osób, przeciw
głosowało – 0 osób.
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 19 do protokołu ).
f) uchwalenia budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2018,
Jerzy Godzik – starosta kwidzyńskiego na rok 2018.

omówił projekt budżetu powiatu
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Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał uchwałę Nr
148/p117/I/P/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie opinii o projekcie uchwały
budżetowej Powiatu Kwidzyńskiego na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania
deficytu budżetu- załącznik nr 20 do protokołu.
Następnie przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu Kwidzyńskiego
odczytali opinie w sprawie głosowania nad projektem budżetu powiatu
kwidzyńskiego na rok 2018.
1. Danuta Kosewska – wiceprzewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – za przyjęciem głosowały – 4
osoby, wstrzymały się – 2 osoby, przeciw głosowały – 2 osoby załącznik nr 21 do protokołu.
2. Kazimierz Kończalski – przewodniczący Komisji ds. Wsi i Infrastruktury
Wiejskiej – za przyjęciem głosowały – 3 osoby, wstrzymała się – 1 osoba,
przeciw głosowała – 1 osoba – załącznik nr 22 do protokołu.
3. Krystyna Łapacz –przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki- za przyjęciem głosowało – 5 osób, wstrzymało się –
0 osób, przeciw głosowało – 0 osób – załącznik nr 23 do protokołu.
4. Tomasz Frejnagiel – przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli - za przyjęciem głosowały – 3 osoby,
wstrzymało się – 0 osób, przeciw głosowała – 1 osoba – załącznik nr 24
do protokołu.
5. Jerzy Grabowski – przewodniczący Komisji ds. Zdrowia – za przyjęciem
głosowały – 3 osoby, wstrzymało się – 0 osób, przeciw głosowało – 0
osób – załącznik nr 25 do protokołu.
6. Katarzyna Opacka – przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej,
Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej - za przyjęciem głosowały –
4 osoby, wstrzymała się – 1 osoba, przeciw głosowała – 1 osoba –
załącznik nr 26 do protokołu.
7. Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – za
przyjęciem głosowały – 3 osoby, wstrzymało się – 0 osób, głosów
przeciwnych - 0 - załącznik nr 27 do protokołu.
8. Piotr Wilk – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu
i Finansów – za przyjęciem głosowało – 10 osób, wstrzymało się – 0
osób, głosów przeciwnych - 0 - załącznik nr 28 do protokołu.
Antoni Barganowski przedstawił stanowisko Klubu Radnych Sojuszu Lewicy
Demokratycznej w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego dotyczące uchwały XXVII
Sesji Rady Powiatu z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu
powiatu kwidzyńskiego na 2018 rok - załącznik nr 29 do protokołu.
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Jerzy Grabowski przedstawił stanowisko Klubu Radnych OPS w Radzie Powiatu
Kwidzyńskiego dotyczące uchwały Rady Powiatu z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2018 rok
Mirosław Górski – przedstawił stanowisko Klubu Radnych Prawa
i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego dotyczące uchwały Rady
Powiatu z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu
kwidzyńskiego na 2018 rok
Tomasz Świerczek przedstawił stanowisko w imieniu radnych PSL w sprawie
projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2018.
Tomasz Świerczek – radny – składam wniosek aby w dziale 900,
rozdział 919, wpływy i wydatki związane ze zgromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środków, zadanie: dotacje na edukacje leśną
społeczeństwa prowadzona przez Nadleśnictwo Kwidzyn w kwocie 10 000 zł
zmienić na dotacje na edukacje leśną społeczeństwa w kwocie 10 000 zł. To
zadanie było w projekcie budżetu na 2017 r. i zostało zmienione w miesiącu
wrześniu 2017 r. na introdukcje kuropatw prowadzoną przez Nadleśnictwo
Kwidzyn i zrealizowane w kwocie 4 600 zł. Mieliśmy te pieniądze
w pierwotnym zamyśle przeznaczyć na edukacje leśną dzieci i młodzieży.
Nadleśnictwo Kwidzyn na edukację społeczeństwa wydaje kwotę ok 50 000 zł
co jest średnią krajową, a introdukcja kuropatwy na terenie OHZ Wydry
prowadzonego przez Nadleśnictwo Kwidzyn, cel jak najbardziej szlachetny ale
nie przystąpiło do niej żadne koło łowieckie.
Jerzy Godzik – starosta – odpowiadając na wniosek Pana radnego
Tomasza Świerczka chciałbym poinformować, że przy najbliższej zmianie
budżetu ten wniosek może być uwzględniony.
Tomasz Świerczek – radny – nie wniósł żadnych uwag do propozycji
rozważania wniosku przy najbliższej korekcie budżetu.
W dyskusji głos zabrali: radni: Tomasz Świerczek, Zbigniew Koban, Piotr
Wilk, Danuta Kosewska, Jerzy Śnieg oraz starosta Jerzy Godzik,
wicestarosta Andrzej Fortuna, członek zarządu Danuta Woronowicz.
Ponieważ nie było więcej głosów w dyskusji, wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Ewa Stec odczytała treść projektu uchwały i przystąpiono do
głosowania.
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, wstrzymała się – 1 osoba, przeciw
głosowały – 4 osoby.
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Uchwała została podjęta (załącznik nr 30 do protokołu).
Jerzy Godzik – starosta – chciałbym podziękować za uchwalenie
budżetu. Wnikliwie przysłuchiwaliśmy się tym Państwa opiniom i między
innymi propozycja Pana Tomasza Świerczka będzie potraktowana jako wniosek
do korekty budżetu. Będzie to rozpatrzone i te wszystkie państwa propozycje też
jeszcze raz rozważymy i jeżeli będzie to możliwe to przy korekcie marcowej
będziemy się starali je uwzględnić.
g) zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok
2018,
Bożena Rybus - przewodnicząca Komisji Statutowej – omówiła projekt
powyższej uchwały.
Poinformowała również, że na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną
opinię.
W dyskusji głos zabrali:
Zbigniew Koban – radny – wnoszę o taką zmianę w tej uchwale, żeby
odbyła się sesja w maju na której oprócz stałych punktów, które są przewidziane
statutem powiatu była również informacja Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z tego jak wykonuje swoją rolę w ramach Spółek należących do Powiatu
Kwidzyńskiego na Walnych Zgromadzeniach. To jest przed Walnymi
Zgromadzeniami, które odbywają się w czerwcu na których Zarząd reprezentuje
powiat. Dobrze byłoby żebyśmy usłyszeli jakie tam są informacje i jakie my
mamy ewentualne sugestie.
Tomasz Świerczek – radny – składam wniosek, aby w planie pracy Rady
Powiatu Kwidzyńskiego na 2018 rok dopisać w miesiącu listopadzie,
a dokładnie 12 listopada 2018 roku sesję w 100 rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę. Na miejsce tej sesji proponuje miejscowość
Janowo, jedną z najbardziej zasłużonych w zwycięskim na ziemi plebiscycie
1920 roku. Życzyłbym sobie aby do tego dnia działaczy plebiscytowych
z Janowa, a także całego powiatu odznaczyć pośmiertnie honorowymi
obywatelami Powiatu Kwidzyńskiego. Stosowny wniosek w tej spawie radni
PSL-u po uzyskaniu poparcia innych radnych złożą w najbliższym czasie do
Przewodniczącego Rady Powiatu.
Bożena Rybus – radna – w przyszłym roku będą wybory i nie wiadomo
czy ta rada będzie pracowała w tym składzie.
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Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – koniec kadencji przypada na
11 listopada 2018 r. Wybory mogą odbyć się albo tydzień przed albo tydzień po.
Mirosław Górski – radny – zwracam uwagę, że ta sesja miała się odbyć
planowo 11 grudnia, a odbywa się 4 grudnia więc nie ma żadnej formalnej
przeszkody żeby się dostosować do sytuacji jak będzie już ogłoszony terminarz
wyborczy. Wtedy przesuniemy tą sesję w sposób stosowny, a jako radny
popieram inicjatywę pana radnego z całego serca.
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – na pewno ta rocznica jest bardzo
ważna i chcemy zrobić tą sesję ale może jeszcze nie będzie powołana nowa
rada.
Jerzy Godzik – starosta – proponuję takie rozwiązanie, że zrobimy tą
sesję w teatrze i zaprosimy na nią wszystkich radnych z Gmin Powiatu
Kwidzyńskiego.
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – ogłosił 5 minutową przerwę
w celu zaopiniowania przez Komisję Statutową wniosków złożonych przez
radnych.
Po przerwie wznowiono obrady sesji.
Bożena Rybus - przewodnicząca Komisji Statutowej – Komisja
Statutowa zaopiniowała pozytywnie wniosek radnego Zbigniewa Kobana
polegający na dopisaniu sesji w dniu 28 maja 2018 r. na temat sprawozdania
Zarządu z działalności Spółek w których powiat posiada swoje udziały. Jak
również wniosek radnego Tomasza Świerczka polegający na dopisaniu
Uroczystej Sesji związanej z Obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę w dniu 11 listopada 2018 r.
Ponieważ nie było więcej głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Śnieg odczytał treść projektu uchwały z uwzględnionymi zmianami
i przystąpiono do głosowania.
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 31 do protokołu).
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h) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok
2018,
Bożena Rybus - przewodnicząca Komisji Statutowej – omówiła projekt
powyższej uchwały informując, iż plany pracy komisji stałych były omawiane
i akceptowane przez członków poszczególnych komisji.
Poinformowała również, że na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną
opinię.
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 32 do protokołu).
i) zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2018,
Bożena Rybus - przewodnicząca Komisji Statutowej – omówiła projekt
powyższej uchwały.
Poinformowała również, że na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną
opinię.
Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały
i przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, wstrzymało się – 5 osób, przeciw
głosowało – 0 osób.
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 33 do protokołu).

j) zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2018.
Bożena Rybus - przewodnicząca Komisji Statutowej – omówiła
projekt powyższej uchwały.
Poinformowała również, że na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną
opinię.
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Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały
i przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, wstrzymało się – 5 osób, przeciw
głosowało – 0 osób.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 34 do protokołu).
Ad.7. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych.
Ewa Schneider – radna – mam pytanie do Zarządu w sprawie środków
przekazanych na remonty szkół , chodzi o szkoły, które są podległe Starostwu.
Które szkoły otrzymały, w jakiej wysokości i w którym obecnie jeszcze toczą
się remonty?
Tomasz Świerczek – radny – interpelacja dotyczy polecenia Rządowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego do spraw afrykańskiego pomoru świń
z 4 września 2017 r. Koła łowieckie mają obowiązek zredukować do
30 listopada br. populację dzików do poziomu 0,1 osobnika na km2 na wschód
od wisły. Jak wygląda wykonanie tego polecenia przez dzierżawców obwodów
łowieckich w Powiecie Kwidzyńskim i czy kołom, które nie wykonały redukcji
dzika zostały wypowiedziane przez Pana Starostę dzierżawy polnych obwodów
łowieckich?
Drugie pytanie kieruje do Pana Tomasza Frejnagiela, Przewodniczącego
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. Czy wiecie, że
w Polsce od 2014 roku rozprzestrzenia się wirus afrykańskiego pomoru świń?
Dlaczego przez całą kadencję temu zagrożeniu nie poświęciliście obrad komisji?
Dlaczego nie podejmujecie żadnych konkretnych działań i czy Powiat
Kwidzyński ma Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ds. afrykańskiego
pomoru świń czy inny dokument, jakie szkody wyrządzi wystąpienie wirusa dla
hodowcy trzody chlewnej i przetwórców mięsa w Powiecie Kwidzyńskim.
Andrzej Zwolak – wiceprzewodniczący Rady – jak w Starostwie działa
CEPIK, czy u nas też są problemy, chodzi o Centralną Ewidencję Pojazdów
i Kierowców.
Ewa Stec – Wiceprzewodnicząca Rady – składam wniosek jako członek
Komisji ds. Zdrowia przy Radzie Powiatu Kwidzyńskiego i przedstawiciel PSL
o zaproszenie przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
przedstawiciela kwidzyńskiego szpitala na sesję powiatową w 2018 r. Proszę
również o rozważenie utworzenia geriatrii w naszym szpitalu EMC zdrowie –
wniosek stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
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Zbigniew Koban – radny – w związku z pikietą, manifestacją, która
odbyła się 1 grudnia br. , Pan Starosta był łaskaw podczas tej manifestacji
wypowiedzieć się, że obsadzanie niekompetentnych ludzi, stanowisk jest
przestępstwem. Czy urzędnik powiatu powierzający funkcje Prezesa Spółki
osobie bez kwalifikacji, bez doświadczenia w zarzadzaniu spółkami
kapitałowymi popełnia przestępstwo, bo taką sytuację mieliśmy w naszym
powiecie. Był to członek, który nie miał żadnego doświadczenia w zarządzaniu
spółkami kapitałowymi jak również nie miał kwalifikacji fachowych więc nie
wiem co go wyróżniało do tej funkcji.
Czy Zarząd Powiatu zamierza potępić mowę nienawiści, która tego dnia
na tym zgromadzeniu się pojawiła bo ja jako przedstawiciel Klubu Radnych
Prawa i Sprawiedliwości, kiedy usłyszałem, że nie będę wpuszczony do
Kwidzyna z jakiś powodów, oczywiście politycznych, kiedy usłyszałem na tym
spotkaniu, że należy mnie odesłać tam gdzie moje miejsce czyli w niebyt to
myślę, nie wiem co jeszcze musi się stać, jaka jeszcze musi być ta mowa
nienawiści, nie wiem jakie jeszcze mają paść sformułowania. Oczekuję tak jak
Liderzy Platformy Obywatelskiej oczekują na szczeblu rządowym jasnych
deklaracji ze strony Rządu PIS tak ja oczekuję jasnych deklaracji ze strony
Zarządu Powiatu. Na tym spotkaniu była powszechna akceptacja dla tego typu
języka i jest to niepokojące. Państwo podgrzewacie nastroje zupełnie
niepotrzebnie, a przypomnę, że w naszym Kraju zdarzały się już rzeczy
dramatyczne w związku z działaniami politycznymi, apeluję o jasną deklarację
dotyczącą podejścia do tej kwestii. Ja rozumiem spór polityczny, on jest
potrzebny i zawsze byłem zwolennikiem sporu politycznego. Nigdy w tym
sporze nie używałem argumentu, że moich przeciwników politycznych czy
moich konkurentów politycznych należy wysyłać w niebyt. To jest język, który
uważam, że jest bardzo niebezpieczny, a akceptacja i powszechne zadowolenie
z tego języka jakie miało miejsce podczas tej pikiety budzi mój wielki niepokój
i uważam, że wymaga jasnego stanowiska , jasnej deklaracji w tej sprawie.
Jerzy Grabowski – radny – mamy możliwość sprawdzania na bieżąco,
monitorowania obszarów gdzie szczególnie występują zjawiska smogu. U nas
póki co o tym się nie wspomina ale takie badania wiem, że są robione. Miałbym
prośbę o podanie przy najbliższej okazji członkom Komisji ds. Zdrowia takiej
właśnie informacji na temat sytuacji w naszym Powiecie Kwidzyńskim. Jak to
wygląda jeśli chodzi o monitoring tych zjawisk bo wiem, że takie rzeczy są
robione.
Mirosław Górski – radny – chciałbym rozszerzyć pytanie zadane przez
Pana Zbigniewa Kobana i nawiązać do spotkania opozycji totalnej
i antypaństwowej przed Sądem Kwidzyńskim 1 grudnia br. gdzie widziałem
Pana Starostę ale również wielu urzędników Starostwa Powiatowego,
nauczycieli, dyrektorów niektórych szkół. Czy Pan Starosta uważa, że to jest
zupełnie w porządku czy to nie jest jakby z punktu widzenia pracodawcy
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i z punktu widzenia przełożonego i czy tam nie zachodzi jakiś konflikt
interesów, czy to jest właściwe, że Pan się pojawia w takich miejscach
otoczonych urzędnikami Starostwa bo to chyba nie są wszyscy członkowie partii
Platformy Obywatelskiej, chociaż nie wiem może są członkami Platformy
Obywatelskiej wtedy to ich jakoś usprawiedliwia. Nie wiem też jak Pan ocenia
fakt, bo Państwo tam wystąpiliście w obronie niezawisłości sądów
i apolityczności sędziów natomiast Sędzia Trybunału Stanu występuje w roli nie
tylko uczestnika ale lidera tego protestu. Sędzia Trybunału Stanu człowiek,
który chyba powinien wstrzymać się od wyrażania swoich sympatii
politycznych,
poglądów
politycznych,
zaangażowania
politycznego
przynajmniej na czas pełnienia swojej kadencji. Czy Państwo uważacie, czy to
wszystko jest etyczne i prawidłowe?
Bożena Rybus – radna – czy jeżeli poruszamy taką wielka politykę to
czy każdy z nas nie ma prawa pójść na jakiekolwiek demonstracje? To chyba
nie ma żadnego znaczenia czy jest się członkiem partii czy się nie jest
członkiem partii. Każdy pracownik, każdy jest obywatelem tego kraju i może
sobie wybrać demonstrację na którą chce pójść. Ja nikomu nie bronie chodzić na
inne demonstracje chociaż ja nie byłam na tej demonstracji ale uważam, że nie
można nikomu zabronić bo jest obywatelem tego kraju.
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – przypominam, że jesteśmy
w punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”.
Piotr Wilk – radny – czy Zarządowi Powiatu jest znana sytuacja
bezdomnych w powiecie? Przychodzą mrozy, jaka to jest skala i czy Ci ludzie
maja co jeść, gdzie jeść i czy mają lokum na przespanie? Chodzi mi o krótką
informację, bez względu na to czy jest to zadanie powiatu czy też nie. Czy
Panom Starostom, czy Zarządowi Powiatu jest znana sytuacja bezdomnych?
Ad.8. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Jerzy Godzik – starosta – środki na remonty szkół są bardzo duże, to co
wydatkowane i to co będzie wydatkowane przedstawi wicestarosta.
Afrykański pomór świń to nie jest zadanie powiatu.
W sprawie wniosku Pani Ewy Stec, tutaj muszę dokładnie rozeznać, my
nie mamy takich uprawnień żeby nakazać przyjmowania seniorów w poradniach
bez kolejek. Poradnie są prywatne i każda poradnia postępuje zgodnie
z przepisami. Są zwolnienia dla inwalidów wojennych. Prawdopodobnie jest
problem bo seniorów jest coraz więcej i praktycznie to seniorzy przychodzą do
przechodni.
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Panu radnemu Kobanowi powiem tak, jeżeli ktoś nie widzi łamania prawa
w Polsce to tego nigdy nie zobaczy, to prawo począwszy od złamanej
Konstytucji poprzez wszystkie ustawy w tej chwili przyjmowane, które są
niezgodne z Polską Konstytucją. Jeżeli damy się zastraszyć takim
wypowiedziom jak pańskie to się obudzimy i Panu też mówię, że może się Pan
obudzić nie w takim Państwie jak Pan by chciał żebyśmy żyli. Ja bym chciał
żebyśmy żyli w Państwie przyjaznym. Na tej demonstracji nie było nikogo kto
by powiedział tak nieprzyjazne słowa i tak nienawistne słowa o których Pan
mówi, Pan chciał to usłyszeć. My nie damy się przestraszyć, my na te
demonstracje, dopóki będziemy na wolności, będziemy przychodzić. Nie było
tam urzędnika ze Starostwa, nie było też dyrektorów szkół i w związku z tym
nie wiem dlaczego Pan to powiedział. Jeżeli będą organizowane te demonstracje
to oczywiście zawsze jeżeli będę na wolności, będę przychodzić. Każdy
podejmuje decyzje samodzielnie, jest to coraz bardziej trudna decyzja, ludzie się
boją, ludzie są zastraszeni, są o 6:00 rano nachodzeni w domach, są
przesłuchiwani, są wzywani, niektórzy nie wiadomo z jakich powodów, ja to
wszystko rozumiem bo żyliśmy w takim Państwie, Pan Mirek Górski przeciwko
takiemu Państwu walczył i nie wiem czemu dzisiaj odpuścił.
W sprawie zapytania radnego Jerzego Grabowskiego dotyczącego smogu.
Jest to monitorowane, dowiemy się i udzielimy odpowiedzi na piśmie.
Zapytanie dotyczące bezdomności, w tej sprawie zwrócimy się
z zapytaniem do gmin bo to oni się tym zajmują. Zapytamy się jakie mają w tej
sprawie rozeznanie, ile na terenie każdej gminy jest osób bezdomnych. My to
widzimy w mieście ale są też gminy wiejskie.

Andrzej Fortuna – wicestarosta – w sprawie zapytania Pani Ewy
Schneider. Zakres remontów jest prowadzony w dwóch szkołach od końca
czerwca 2017 r., a planowane zakończenie jest do końca 2018 r. W Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 kwota przeznaczona na same prace remontowe
to ponad 12 000 000 zł, jeżeli chodzi o Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
to 4 700 000 zł, plus do tego 3 000 000 zł na wyposażenie tych szkół, pracowni
papiernictwa w ZSP nr 2 i pracownie informatyczne i elektroniczne w ZSP nr 1
i CKZiU.
W sprawie afrykańskiego pomoru świń, monitoring nad tą chorobą
sprawuje lekarz weterynarii. Główny lekarz kraju wspólnie z Ministrem
Ochrony Środowiska,
Panem Szyszko wydali rozporządzenie, które
zobowiązuje do redukcji populacji dzika do takiej wielkości jak Pan wspomniał.
U nas odbywają się spotkania z lekarzem weterynarii i z kołami łowieckimi,
gdzie ustalane są zasady postępowania z padłymi dzikami, które są podejrzane
o taką chorobę jak również monitoring tych dzików, które są pozyskane. Pewnie
Pan Świerczek jako myśliwy wie, że są dostępne próbówki do pobierania krwi
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i przekazywania ich do badania lekarzom. Czyli ten monitoring działa, na
naszym terenie jeszcze żadnego takiego przypadku nie stwierdzono. U nas
hodowlę wielotowarową prowadzi się w obiektach zamkniętych. Dla mnie
błędną diagnozą jest to, że jedynym nosicielem jest dzik i trzoda chlewna, są
również gryzonie, wobec tego nie wiem jak to rozporządzenie ma się do tego jak
trzeba zlikwidować te gryzonie żeby to zagrożenie się nie przeniosło. Jeżeli
chodzi o wykonanie planów łowieckich to OHZ wykonał swój plan, ok. 300
dzików zostało pozyskanych do końca listopada, czyli to co miało być zrobione
przez koła łowieckie zostało wykonane. Koła łowieckie nie odpowiadają przed
Starostą tylko przed Nadleśniczym, który te plany zatwierdza. Starosta owszem
dzierżawi obwody natomiast nie ma takiego regresu, że jeżeli ktoś nie wykona
rozporządzenia to może mu cofnąć umowę dzierżawy. To nie Starosta będzie
z tego rozliczał tylko te instytucje, które monitorują czyli Ministerstwo
Środowiska i Główny Lekarz Weterynarii. Taki monitoring odbywa się na
terenie naszego powiatu.
Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu – rzadko zabieram głos
wtedy kiedy mój szef Zarządu odpowiada na interpelacje ale tym razem granice
zostały przekroczone. Jako członek zarządu chcę zaprotestować w stosunku do
takich wypowiedzi do jakich posunął się Pan Radny Koban. Pan chyba
zapomniał i zapędził się w swojej wypowiedzi powołując się na wypowiedzi
podczas demonstracji, że to było stanowisko Zarządu. W związku z tym ja
odebrałem, że Pan odbiera wypowiedzi pojedynczych polityków jako
stanowisko Zarządu. W związku z tym bardzo proszę aby mierzyć i kontrolować
swoje wypowiedzi. Jako jeden z najstarszych chyba na tej sali samorządowców
stażem to boję się, że wielka polityka zaczyna nam ten samorząd i tą naszą rolę,
bardzo mocno, brzydko po męsku powiem „rozwalać”. Ja współpracuję ze
Starostą od kilku lat i nigdy nie odczułem, żeby swoimi poglądami próbował
namawiać Zarząd do opracowania i ustalania stanowiska politycznego. My
działamy zgodnie ze Statutem Samorządu Powiatu Kwidzyńskiego, ale skoro
jestem przy głosie jako samorządowiec powiem, że cenię sobie tych ludzi,
którzy idą na demonstrację, bo to co szykowane jest w sprawach zmian
w wyborach i przyszłych zamierzeniach w sprawie samorządów lokalnych, to
mnie starego samorządowca przeraża. Proszę, aby nie wciągać nas do
politycznych rozgrywek tu na tej sali, było to brzydkie i niesmaczne.

Zbigniew Koban – radny – na temat percepcji Pana członka zarządu
Włodzimierza Dawidowskiego nie będę się wypowiadał. To jak on rozumie
moje wypowiedzi, jak on postrzega świat to jest jego problem nie mój, niech to
sobie wyjaśni. To co mówiłem można odsłuchać i każdy może wiedzieć.
Mówiłem wyraźnie, jest to pytanie personalnie adresowane do Pana Starosty
i wracając do tego, zadałem dwa pytania na które nie uzyskałem odpowiedzi,
natomiast dowiedziałem się co jest moją intencją. Kolejny raz nie dyskutuje się
z moimi argumentami, pytaniami, tylko dyskredytuje się moją osobę, to samo
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zresztą próbuje robić Pan Dawidowski. Na tematy personalne nie będę się
w ogóle odnosił bo to nie jest przedmiotem tej debaty. Pan Jerzy Godzik jest
Starostą Powiatu Kwidzyńskiego i tego nie da się oddzielić. Wystąpił na
manifestacji i użył tam kilku argumentów, które przełożyłem do sytuacji
naszego powiatu i zadałem pytanie. Jeżeli w ocenie Pana Starosty Jerzego
Godzika mianowanie niekompetentnego człowieka na stanowisko członka rady
nadzorczej jest przestępstwem, jak powiedział, to ja pytam czy jest
przestępstwem mianowanie kolegi, znajomego bez kwalifikacji, bez
doświadczenia w zarządzaniu spółkami kapitałowymi na funkcje Prezesa Spółki
Zdrowie. Chciałem usłyszeć odpowiedź Pana Starosty, w moim przypadku nie
jest, w innym wypadku jest, albo inaczej, nie wiem jakie tam są standardy.
Chciałem usłyszeć prostą odpowiedź, dowiedziałem się, że Pan Starosta nie da
się zastraszyć. Co jest zastraszającego w pytaniu czy stosujemy te same miary
do wszelkich sposobów postępowania i mojego i innych ludzi, ja tylko o to
zapytałem, oczywiście odpowiedzi Pan Starosta wolał uniknąć i wolał ją
zepchnąć na argumenty ogólne, sytuację polityczną. Ja się nie odniosłem do
sytuacji politycznej w kraju, odniosłem się do wypowiedzi Pana Starosty.
Zadałem jeszcze drugie pytanie dotyczące też sytuacji w naszych konkretnych
realiach. Miałem jeszcze zadać trzecie pytanie, które uznałem, że może idzie
zbyt daleko ale je zadam w tej chwili w związku z takimi wypowiedziami. Pan
Starosta powiedział tak na tym wystąpieniu, że wiadomo po co im władza,
władza jest im potrzebna ze względu na frukta owoce, które będą mieli z tej
władzy. To ja się pytam, Panie Starosto jest Pan człowiekiem władzy w tym
powiecie z najdłuższym doświadczeniem, jakie są frukta, jakie są owoce tej
władzy dla Pana, ile Pan z tego korzysta, ile Pan z tego bierze jeżeli władza jest
tylko po to. Dlaczego nie jest Pan w stanie pomyśleć o ludziach w sposób
pozytywny, dlaczego nie jest Pan w stanie pomyśleć o ludziach, że traktują
władzę, traktują politykę jako troskę o dobro wspólne, ja tak myślę o Panu
i o wszystkich innych ludziach. Dyskutuje z wami, mam inne poglądy na
organizacje wielu rzeczy ale nie uważam, że jak ktoś ma inne poglądy niż ja to
jest zły, terrorysta, zamordysta i nie wiadomo co jeszcze. Po prostu nie myślę
tak o ludziach i w takich kategoriach do polityki nie podchodzę. Wolałbym
gdyby Pan Starosta odpowiadał na pytania, a nie oceniał intencje polityczne
i zachowania itd. radnego. Ja zadałem bardzo, wydaje mi się jasne pytanie, czy
żyjemy w moralności „Kalego” czy żyjemy w moralności na zasadach
ogólnych, których te same normy nakładamy na siebie jak na innych. Nie
uzyskałem na ten temat odpowiedzi. Oczekuję tej odpowiedzi, to, że będą różne
konfiguracje polityczne, że w obronie przywilejów i władzy, której tutaj macie,
będziecie się bratać z tymi czy tamtymi, wasze prawo, to jest normalne życie
publiczne i my też mamy prawo szukać własnej drogi do politycznego sukcesu,
do realizacji własnego programu. Nie odbierajmy sobie tego nawzajem
i szanujmy się. Z taką łatwością Panie Starosto powiedział Pan, że na tym
spotkaniu czy wiecu takie słowa nie padły i to mnie przeraża bo to nagranie
może obejrzeć każdy. Ja wiem, że dzisiaj ludzie z Warszawy mówią, chociaż są
nagrani, że stali na wiecu i palili świeczkę, mówią nie było mnie tam, nie
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paliłem, a jak byłem to przez przypadek, w ogóle przechodziłem i nie tędy
miałem iść, ale te nagrania można obejrzeć Panie Starosto. Każdy mieszkaniec
Kwidzyna na stronie z którejś z telewizji kwidzyńskich może obejrzeć to
nagranie. Na których wyraźnie te słowa, których użyłem padły. Jeżeli ktoś
mówi, że należy odesłać tych z PIS-u tam gdzie ich miejsce czyli w niebyt to
jeżeli w ocenie Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego nie jest to mowa nienawiści,
która pojawiła się na terenie naszego powiatu to proszę pamiętać, że jeżeli teraz
tego nie potępimy i nie zatrzymamy to będzie eskalacja tego typu zwrotów. Te
sformułowania na tym wiecu padły bezspornie o ile mój zmysł słuchu jeszcze
mnie nie zawiódł. Można to obejrzeć, jeżeli będzie to nagranie to ja postaram się
przynieść je na następną sesję i być może odtworzymy je, żeby wszyscy
mieszkańcy mogli obejrzeć, czy takie słowa padły czy nie. Wszystkie słowa,
które cytowałem, cytowałem dokładnie z tego nagrania, sądzę, że wszyscy,
którzy chcą to zobaczyć mogą się o tym przekonać dlatego proszę nie mówić
publicznie z tej mównicy, że ktoś kłamie kiedy to można tak łatwo
zweryfikować. Ja sobie na to nie pozwolę bo staram się na ile to jest możliwe
mówić tak jak było.
Jerzy Godzik – starosta – Panie radny Koban, czy Pan chce żebym ja
odpowiadał co ktoś powiedział i żebyśmy tutaj dyskutowali na sesji. Ja
odpowiadam Panu co ja tam mówiłem, bo ja się nie zgadzam z polityką
mianowania do spółek, do rad nadzorczych bez wymaganego wykształcenia, bez
odpowiedniego doświadczenia, bez przejścia odpowiednich procedur. Jakie tam
są zarobki to przecież wiemy, tam są zarobki horrendalne i chce Pan to
porównać do stanowiska Prezesa Zarządu Spółki Zdrowie, to nawet nie te
pieniądze. Ja to potępiam bo to jest dla mnie przestępstwo. Ustawy prawie
wszystkie, które są w tej chwili stanowione przez Sejm są niekonstytucyjne, to
co mówił wicestarosta, to co mówił Włodzimierz Dawidowski, to co szykuje
nam się w wyborach, to co będzie w Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie
Sądownictwa, to co mamy w Sądach Powszechnych, to mianowanie na
prezesów, odwołania prezesów.
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – przypominam, że jesteśmy
w punkcie „Odpowiedzi na interpelacje i zapytania”.
Tomasz Frejnagiel – radny – jeżeli chodzi o afrykański pomór świń, tak
jak powiedział wicestarosta, powiat bezpośrednio się tym nie zajmuje. Jeżeli
chodzi o plan zarządzania w sytuacjach kryzysowych, Starostwo jak każda
jednostka samorządu ma taki plan. Między innymi taki plan też obejmuje
sytuacje zagrożenia epidemiologicznego, a jeżeli chodzi o prace Komisji
Bezpieczeństwa to takim monitorowaniem takiej sytuacji zajmuje się Komisja
Bezpieczeństwa bezpośrednio przy Panu Staroście w której uczestniczą
przedstawiciele służb i inspekcji.
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Mirosław Górski – radny – w związku z wypowiedzią Pana Starosty,
nie mamy o czym polemizować, mamy zupełnie różny ogląd sprawy, patrzymy
na to z różnych punktów widzenia. Pan jest absolutnie przekonany o swoich
racjach, ja to widzę i w związku z tym ja nie pytam o racje tylko pytam
o kwestie etyczne. Pan nam zarzucał brak tych kwestii, a sam uważa, że jest
w porządku. Rozumiem, że nie uzyskałem odpowiedzi, trudno. Rzeczywiście ja
walczyłem z tamtym systemem aż do ostatnich lat, teraz będę pilnował żeby ten
zmieniony system był dla ludzi sprawiedliwy jak najdłużej. Wreszcie
zmieniliśmy system opresji, którego ja osobiście doświadczałem i wielu innych
ludzi za czasów w którym Pańskie ugrupowanie rządziło, niepodzielnie
i całkowicie naszym Krajem. Nie przychodzili do mnie o 6:00 rano ale
dostawałem kopie e-maili, że proszę wywiązać się z zobowiązań i nie zatrudniać
dalej tego pana. Znam również taki przypadek, który dotyczy jednej z osób tutaj,
która nie podziela pańskich poglądów. Oczywiście ma Pan prawo uczestniczyć
we wszystkich manifestacjach, tylko nie nakręcanych tym poziomem agresji
i nienawiści. Jeżeli Pan tak spokojnie i pod tym katem przeanalizował jeszcze
raz to nagranie to może Pan dostrzeże coś bardzo niepokojącego. Ta sprawa
niekoniecznie coś ludziom proponuje poza tym, żeby po prostu Państwa
przywrócić do władzy. Ja to rozumiem bo Państwo w jakimś sensie zostaliście
ocenieni przez wyborców w taki sposób, że tą władzą w różnych miejscach
musicie się podzielić czy ją oddać. Proszę nie mówić, że wasi szefowie spółek,
rad nadzorczych, członkowie to byli bardzo etyczni, moralni fachowcy bo to
przecież za ich czasów ustalono te wynagrodzenia. W wielu Spółkach Skarbu
Państwa zredukowano ten poziom wynagrodzeń i ten proces trwa w różnego
rodzaju spółkach prawa handlowego. Do tej pory rządził układ popierających się
ludzi, przyznajcie się, że gdzieś tam się pogubiliście, popełniliście błędy,
przestaliście widzieć ludzi i ich słuchać, zajęliście się sobą i swoimi karierami,
swoim widzeniem świata. Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce większość
obywateli widzi to inaczej. Nie był to Kraj mlekiem i miodem płynący przez te
wszystkie lata, kiedy wy rządziliście i kiedy się pojawiały afery, a złodziejstwo
środków publicznych kwitło na nieprawdopodobną miarę, więc jeżeli się
pojawia o 6:00 rano gdziekolwiek, jakakolwiek służba tylko po to żeby położyć
koniec kradzieżom, wyłudzeniom, przestępstwom to jestem za tym. Jeśli będzie
się pojawiała z powodów politycznych, że ktoś się pojawił na manifestacji albo
myśli inaczej to może zawsze liczyć na moją pomoc, jako stary doświadczony
opozycjonista będę walczył jak „lew” żeby temu człowiekowi nie stała się
krzywda ale to nie nasze ekipy wchodziły do redakcji prasowych. Jeżeli
Państwo myślicie, że te wybory będą niesprawiedliwe to dajmy sobie szansę.
Nie wspominam najlepiej ostatnich wyborów, po prostu dlatego, że nie mieści
mi się w głowie, że w wyborach 30% głosów jest nieważnych. Myślę, że trzeba
coś zrobić żeby w następnych wyborach 30% głosów nieważnych stało się
głosami ważnymi, żeby Ci ludzie mieli szanse wybrać.
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Jerzy Godzik – starosta – żeby podać Panu przykłady ludzi, którzy są
prześladowani proponuje wejść na stronę Amnesty International - Rzecznik
Praw Obywatelskich, tam są nazwiska.
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – przypominam, że jesteśmy
w punkcie „Odpowiedzi na interpelacje i zapytania”.

Zbigniew Koban – radny – cały czas wracam do tego o czym mówiłem,
uciekanie od odpowiedzi na proste pytania. Po odpowiedzi Starosty nasunęło mi
się pytanie, to od jakiej kwoty zaczyna się to kombinowanie, do jakiej kwoty
można obsadzać niekompetentnego i to nie będzie przestępstwo, a od jakiej
kwoty zaczyna kiedy to już będzie przestępstwo. Co do zasady, albo
przyjmujemy zasadę, że obsadzamy ludzi kompetentnych i to za 1200 i za
15000 i za 50000, albo przyjmujemy zasadę, że kombinujemy i dajemy ludzi
według układów i znajomości. Uważam, że albo odrzucamy jedną zasadę albo
przyjmujemy jedną albo drugą i jesteśmy wobec niej konsekwentni. Jeżeli
widzimy źdźbło wokół bliźniego, a belki wokół własnej nie widzimy to nie jest
polityka, to jest demagogia i zagadywanie rzeczywistości. Fajnie się mówi co
powinno być w Polsce, fajnie się mówi jak powinien funkcjonować Sejm i Senat
ale to co się robi tutaj wygląda jak wygląda. Chcę zwrócić Panu uwagę, że Pana
argumenty wracają do Pana, jak Pan zarządza tym powiatem. Mam do Pana o to
pretensje, że Pan robiąc to samo tutaj stosuje te same mechanizmy zarzuca je na
szczeblu krajowym bo one z jakiegoś powodu Panu nie pasują, bo to nie Pana
koledzy obsadzają te spółki i stanowiska. To jest dla mnie bolesne i z tym się nie
będę godził.

Ad. 9. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia.
Ewa Stec – wiceprzewodnicząca Rady – przeczytała życzenia
świąteczne i noworoczne, które wpłynęły do Rady od Spółdzielni
Mieszkaniowej Renawa w Kwidzynie.
Andrzej Zwolak - wiceprzewodniczący Rady – mam prośbę do
wszystkich Państwa, że jeżeli pojawiają się wnioski to wielka prośba od
Prezydium Rady o składanie tych wniosków na piśmie.

Jerzy Grabowski – radny – chciałem wrócić do sprawy hospicjum.
W grudniu 2015 roku na Komisji ds. Zdrowia, której jestem członkiem i mam
przyjemność kierowania, której członkami są wszyscy przedstawiciele klubów
uczestniczących w obradach, była mowa o planowaniu tematyki związanej
z funkcjonowaniem opieki paliatywnej w powiecie kwidzyńskim.
Zaplanowaliśmy spotkanie na styczeń 2016 roku i przedstawiciel Pan Bogusław
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Franckowski przybliżył nam tę tematykę. Ta tematyka była zaplanowana
między innymi z tego względu, że były rozmowy o tym iż ta opieka paliatywna
wymaga kolejnego przedsięwzięcia jakim jest między innymi rozbudowa
hospicjum. Tak się stało, że później w budżetach powiatu zaczęto na ten temat
rozmawiać jeszcze więcej. Myślę, że to był ten główny powód, że znalazły się
również środki zaplanowane na rozbudowę hospicjum i doposażenie tego
przedsięwzięcia. Słyszałem kiedyś opinię, że „porażka zwykle jest sierotą,
a sukcesy mają wielu ojców” ale zasłyszałem też opinie „jak jest wielu ojców to
najprawdopodobniej wszystko to powstało z gwałtu”. Mam nadzieję, że nikogo
w ten sposób nie uraziłem, a zależało mi na tym żeby oddać prawdę jaka
rzeczywiście towarzyszyła powstaniu idei rozbudowy hospicjum.
Tomasz Świerczek – radny – Komisja Statutowa zwróciła się do
radnych aby do 2 kwietnia 2017 r. wnosić propozycje poprawek do Statutu
Powiatu Kwidzyńskiego, ja takowe złożyłem i nie dostałem odpowiedzi. Znaczy
dostałem odpowiedź taką, że komisja nie zajmowała się tym bo niedługo będą
wybory. Życzyłbym sobie, żeby nasze wnioski jeśli mamy je składać były
przeanalizowane.
Bożena Rybus – przewodnicząca Komisji Statutowej – Panie Tomku
jeżeli Pan odpowiada jaka była odpowiedź to proszę mówić precyzyjnie.
Odpowiedziałam, że zajmowaliśmy się tym, komisja doszła do takiego wniosku,
że jeżeli wybory są za rok to nowa rada zrobi sobie to tak jak będzie sobie ten
statut życzyła.
Mirosław Górski – radny - złożył życzenia świąteczne i noworoczne od
Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości jak również od sympatyków Prawa
i Sprawiedliwości w Powiecie Kwidzyńskim.
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – złożył życzenia świąteczne
i noworoczne.
− posiedzenie przewodniczących komisji i klubów z członkami zarządu
odbędzie się 8 stycznia 2018 r. godz. 1530.
Ad.10. 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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