
 1 

 
Protokół nr 2/II 

 
z   sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

odbytej 9 grudnia 2010 r.  
 

       Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1530 otworzył  
sesję. 
 
 Ad.2 Po powitaniu radnych i gości oświadczył, iŜ zgodnie z listą 
obecności w posiedzeniu uczestniczy 17 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 ). 
   
Protokołuje Izydora Janiuk. 
 
          Ad.3 Przystąpiono do punktu Ślubowanie radnego. 
 
  Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił wszystkich o 
powstanie i wydał polecenie wprowadzenia sztandaru Rady Powiatu 
Kwidzyńskiego. 
Następnie odczytał tekst ślubowania, a radny Jerzy Grabowski wypowiedział 
słowo „ Ślubuj ę”   i dodał „Tak mi dopomóŜ Bóg”. 
 
Sztandar Rady Powiatu Kwidzyńskiego wyprowadzono. 
 
 Ad.4 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg  przystąpił do 
zatwierdzenia porządku obrad. 
 
Głos zabrał:- 
 
 Mirosław Górski – radny -  sesja ma charakter roboczy i powinna 
spełniać wymogi § 17 pkt.6 Statutu Rady Powiatu, który określa punkty, które w 
kaŜdej zwyczajnej sesji powinien obejmować porządek obrad, a więc  między 
innymi, to czego nie ma, tj. Przyjęcie  sprawozdania zarządu z działalności 
między sesjami, a takŜe punktu Interpelacje i zapytania radnych. W imieniu 
Klubu  Prawo i Sprawiedliwość prosi o wprowadzenie tych punktów do 
porządku obrad. 
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  poinformował, Ŝe do porządku 
obrad wnosi punkty : 3.Ślubowanie radnego,  5.Przyjęcie protokołu z I sesji 
Rady Powiatu  oraz rozszerzenie pkt 6 Podjęcie uchwał w sprawach o pkt :  
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a) stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Jerzego Godzika 
b) stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Fortuny 
c) stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Włodzimierza Dawidowskiego 
d) stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Michalskiego. 
 
Dot. punktu  Przyjęcie sprawozdania zarządu z działalności zarządu między 
sesjami - wyjaśnił, Ŝe ślubowanie radnych odbyło się 1 grudnia b.r., a 
posiedzenie zarządu było dzisiaj, wobec tego nie było moŜliwości 
przedstawienia zarządu między sesjami. 
Dot. punktu  Interpelacje i zapytania radnych- ten punkt będzie na następnej 
sesji, będą juŜ komisje stałe, będą wybrani wiceprzewodniczący rady. 
 
Przystąpił do głosownia nad propozycjami do porządku obrad sesji zgłoszonymi 
przez radnego Mirosława Górskiego:  
 
Przyjęcie sprawozdania zarządu z działalności zarządu między sesjami. 
 
Za przyjęciem głosowało - 5 osób, przeciw – 12 osób. 
 
 Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Za przyjęciem głosowało – 5 osób, wstrzymała się – 1 osoba, przeciw – 11 osób. 
 
Punkty zgłoszone przez radnego Mirosława Górskiego  do wprowadzenia 
do porządku obrad sesji nie zostały przyjęte. 
 
Następnie przystąpił do głosowania nad punktami, które sam zgłosił do 
porządku obrad. 
 
 Ślubowanie radnego. 
 
Za przyjęciem głosowało – 17 osób. 
 
 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu. 
 
Za przyjęciem głosowało – 16 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
 
 Podjęcie uchwał w sprawach o pkt:  
 a) stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Jerzego Godzika 
 b) stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Fortuny 
 c) stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Włodzimierza Dawidowskiego 
 d) stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Michalskiego. 
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Za przyjęciem głosowało – 17 osób. 
 
Propozycje  do porządku obrad  zgłoszone przez przewodniczącego Rady 
zostały przyjęte. 
 
 Przewodniczący Rady  Jerzy Śnieg odczytał porządek obrad II sesji z 
przyjętymi propozycjami. 
 

1. Otwarcie II sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Ślubowanie radnego. 
4. Zatwierdzenie porządku obrad. 
5. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 
a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego  
 
b) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego  
 
c) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego  
 
d) stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego 
 
7. Wolne wnioski.    
8. Zamknięcie obrad sesji. 

 
Za przyjęciem głosowało – 12 osób, wstrzymały się – 4 osoby, przeciw -1 
osoba. 
   

Porządek obrad został przyjęty. 
 
 Ad. 5 Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu. 
 
Za przyjęciem głosowało - 14 osób, wstrzymały się – 3 osoby. 
 

Protokół został przyjęty (załącznik nr 3 do protokołu  ). 
 

 Ad.6 Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego  
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – odczytał  zrzeczenie się Pana 
Starosty Jerzego Godzika z mandatu radnego. 
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Przystąpiono do głosowania nad zrzeczeniem się Starosty z mandatu radnego. 
 
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących w 
posiedzeniu jednogłośnie przyjęła rezygnację – załącznik  nr 4 do protokołu. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały. 
 
 Głos zabrał radny Zbigniew Koban z prośbą, aby najpierw czytać 
uchwałę, a potem głosować. 
 
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących w 
posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 5 do protokołu ). 
 
 b) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego  
 

  Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – odczytał  zrzeczenie się Pana 
Wicestarosty Andrzeja Fortuny z mandatu radnego -  załącznik nr 6 do protokołu. 
 
  Następnie przewodniczący Rady Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały i 
przystąpiono do głosowania. 
 
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących w 
posiedzeniu jednogłośnie przyjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 7 do protokołu ). 
 

c) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego  
  
   Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – odczytał  zrzeczenie się Pana 
Włodzimierza Dawidowskiego z mandatu radnego -  załącznik nr 8 do protokołu. 
 
  Następnie przewodniczący Rady Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały i 
przystąpiono do głosowania. 
 
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących w 
posiedzeniu jednogłośnie przyjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 9 do protokołu  ). 
 
 c) stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego 
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 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – odczytał  zrzeczenie się Pana 
Krzysztofa Michalskiego z mandatu radnego -  załącznik nr 10 do protokołu. 
 
  Następnie przewodniczący Rady Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały i 
przystąpiono do głosowania. 
 
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących w 
posiedzeniu jednogłośnie przyjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 11 do protokołu ). 
 

 Ad.7 Przystąpiono do punktu Wolne wnioski. 
 
 Mirosław Górski – radny -  dzisiaj w głosowaniu Państwo 
postanowiliście, Ŝe Statut Powiatu nie obowiązuje, bo jest to moim zdaniem 
podstawowy dokument, który jest konstytucją naszej działalności. To budzi 
moje głębokie obawy, bo wygląda na to, Ŝe jedynym punktem obrad, w którym 
my jako Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość będziemy mogli zabrać głos, 
będą  Wolne wnioski. PoniewaŜ od dzisiaj  niekoniecznie obowiązuje 
sprawozdanie zarządu  i niekoniecznie obowiązują Interpelacje i zapytania 
radnych. W imieniu Klubu złoŜył wyrazy głębokiego zaniepokojenia tą 
sytuacją. 
 
 Antoni Barganowski – radny – oświadczył, Ŝe w dniu 1 grudnia b.r. 
ukonstytuował się  Klub SLD w Radzie Powiatu. Zapewnił, Ŝe   są otwarci na 
współpracę ze wszystkimi Klubami i radnymi w IV kadencji. 
 
 Andrzej Rupieta – radny – przedstawił stanowisko Klubu radnych 
Prawo i Sprawiedliwość  w sprawie 29 rocznicy wprowadzenia  stanu  
wojennego -  stanowisko stanowi załącznik nr  12 do protokołu. 
 
 Zbigniew Koban – radny – dot. kwidzyńskiego rynku pracy – kilka 
kwidzyńskich duŜych firm w tej chwili w sposób znaczny redukuje zatrudnienie, 
a co za tym idzie zwiększa się ilość osób bezrobotnych.  W znaczny sposób 
będą ograniczone środki na  fundusz pracy, szczególnie na elementy, które 
mówią o aktywnych formach zwalczania bezrobocia. Mówi się, Ŝe środki będą 
na poziomie 30 % budŜetu roku ubiegłego. W związku z tym zwraca się z 
apelem do pana Starosty i zarządu powiatu o podjęcie działań konsultacyjnych 
w takim kierunku, Ŝeby nasz  powiat w tym zakresie nie ucierpiał. Pojawi się 
znaczna ilość osób bez pracy, które znajdą się w sytuacji trudnej  i nie będziemy 
w stanie tymi instrumentami, którymi instytucje rynku pracy na dzisiaj 
dysponuje im pomóc. Prosi o zajęcie się tą sprawą. 
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Dot. likwidacji przez Przedsiębiorstwo Nafty i Gazu Biura Obsługi Klienta w 
kwidzyńskiej gazowni. Prosi o wystąpienie z prośbą, aby nie likwidowano tego 
biura, bo dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego są to kwestie istotne i 
funkcjonowanie tego biura w znaczny sposób ułatwia im Ŝycie. 
 
 Mirosław Górski – radny -  na ręce Przewodniczącego Rady złoŜył 
zawiadomienie o utworzeniu się klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość i 
zgodnie ze Statutem  w ciągu 14 dni  zostanie przesłany regulamin Klubu – 
zawiadomienie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 Andrzej Zwolak – radny – dot.  stanowiska  złoŜonego przez Andrzeja 
Rupietę – to stanowisko jest tak oczywiste, Ŝe nie ma  o czym dyskutować. 
Zasugerował, aby nie ograniczać się tylko do kwidzyniaków, gdyŜ na terenie 
powiatu kwidzyńskiego inni równieŜ walczyli o wolność i teŜ byli internowani. 
Nie trzeba nad tym głosować tylko,  przyjąć przez aklamację. 
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  poprosił o naniesienie zmiany, 
którą zaproponował radny Andrzej Zwolak i stanowisko ze zmianą  zostało 
przyjęte przez aklamację. 
 
- przypomniał, Ŝe oświadczenia majątkowe naleŜy złoŜyć w ciągu 30 dni od 
dnia ślubowania, 
 
- radni otrzymali równieŜ projekt budŜetu na 2011 r. i naleŜy się z nim 
zapoznać, 
 
- naleŜy równieŜ zrobić zdjęcia, które są potrzebne na stronę internetową,  
 
-  odbędzie się spotkanie z szefami Klubów, na którym będą uzgadniane składy 
komisji stałych rady. 
 
 Antoni Barganowski – radny – prosi o podanie daty spotkania przed 
sesją, był taki zwyczaj, Ŝe w poniedziałek po sesji było spotkanie 
przewodniczących  komisji i szefów klubów w sprawie porządku następnej 
sesji.  
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady- poinformował, Ŝe za tydzień 
będzie spotkanie szefów klubów i będą dyskutować na temat obsadzenia komisji 
stałych. JeŜeli zajdzie taka potrzeba, to spotkania odbędą się kilka razy.  
Natomiast  po sesji w styczniu będą takie spotkania, jak było to  w zwyczaju. 
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- oświadczenie Pani Danuty Woronowicz, która zrzekła się pierwszeństwa przy 
obsadzaniu mandatu  radnego powiatu -  oświadczenie stanowi załącznik nr 14 do 
protokołu. 
 
- odczytał Ŝyczenia świąteczne i noworoczne, które wpłynęły na ręce 
Przewodniczącego Rady, 
 
- zaproszenie na Koncert Wieczoru Kolęd w dniu 22 grudnia 2010 r. o godz. 
1700 w sali koncertowej Szkoły Muzycznej, 
 
- zaproszenie na koncert laureatów Powiślańskiego Konkursu na  instrumenty 
dęte w dniu 20 grudnia 2010 r. o godz. 1700 w sali koncertowej Szkoły 
Muzycznej. 
 
- Dyrekcja Gimnazjum Nr 3 w Kwidzynie zaprasza na mecz piłki siatkowej, 
który odbędzie się 9 stycznia 2011 r. w Sali Gimnazjum Nr  3 przy ul. 
Kamiennej18 o godz. 1600 w związku z  XIX Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy -  zaproszenie stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 Jolanta Szulc – radna – czy będą paczki świąteczne  dla dzieci z Domów 
dla dzieci i rodzinnych domów dziecka. Była taka tradycja w poprzednich 
kadencjach Rady, Ŝe było robione przed świętami takie paczki i moŜe się 
włączyć do pomocy. 
 
 Zbigniew Koban – radny -  na jakim etapie dzisiaj są prace nad 
budŜetem powiatu kwidzyńskiego, czy są juŜ stanowiska komisji na  ten temat, 
jeŜeli są, to gdzie moŜna się z nimi zapoznać? 
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  radni otrzymali projekt budŜetu 
na 2011 r., z którym mają się zapoznać, a następnie kiedy zostaną powołane 
komisje, wówczas będą pracować nad budŜetem. 
 
 Zbigniew Koban – radny -  w uchwale dot. trybu pracy nad budŜetem i 
jest sformułowanie, Ŝe do 2 grudnia powinny być podjęte opinie. 
 
 Jerzy Godzik – starosta -  poinformował, Ŝe zgodnie z ustawą budŜet 
powinien być uchwalony do końca stycznia 2011. Natomiast jest nowelizacja 
tylko na ten rok ze względu na wybory i jest przesuniecie do końca lutego      
2011 r. Nad budŜetem  radni mogą zacząć pracować indywidualnie. Natomiast 
komisje zostaną powołane na sesji 10 stycznia 2011 r. i radni otrzymają 
propozycje pracy nad budŜetem. BudŜet został złoŜony do  Biura Rady            
15 listopada b.r. Komisje na swoich posiedzeniach będą zapoznawane z 
budŜetem przez panią skarbnik, Starostę i  poszczególnych członków zarządu. 
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W między czasie nowi radni będą szkoleni z tematyki budŜetu. Wynika to z 
nowelizacji ustaw i  innych klasyfikacji budŜetowych. Zajmie się tym Pani 
Skarbnik, ewentualnie przedstawiciel RIO czy radca prawny. Do końca lutego 
2011 r. proponowane jest wejście w normalny tryb. W ostatni poniedziałek       
28 lutego 2011 r. zarząd proponuje  normalną sesję z przyjęciem budŜetu. Od           
10 stycznia 2011 do 28 lutego 2011 ten budŜet byłby przez radnych 
przedyskutowany na poszczególnych komisjach, opinie przekazane do RIO 
zgodnie z procedurami. Jednocześnie istnieje potrzeba przyjęcia Wieloletniej  
prognozy finansowej. 
 
 Zbigniew Koban – radny – czy uchwała o trybie uchwalania budŜetu 
przyjęta przez Radę Powiatu obowiązuje czy nie? Czy  ustawa, o której mówił 
Pan Starosta uchyla ją czy nie? 
 
 Katarzyna Opacka – radna – wystąpienia nie trzymają się przyjętego 
przez nas porządku obrad. Są to pytania, a my  kończymy Wolne wnioski i 
oświadczenia. 
 
 Jerzy Godzik – starosta -  ustawa jest nadrzędna nad naszymi 
uchwałami. 
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – złoŜył Ŝyczenia świąteczne i 
noworoczne. 
 
 Ad.8 Wobec wyczerpania porządku sesji przewodniczący Rady Powiatu 
Jerzy Śnieg o godz.  1615 zamknął obrady II sesji. 
 
Protokołowała 
Izydora Janiuk 


