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Protokół nr 11/XI 

 
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

odbytej 26 września 2011 r. 
 
 Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1530 otworzył  
obrady wypowiadając słowa: „ otwieram obrady sesji rady powiatu”. 
 
 Ad.2 Po powitaniu radnych i gości oświadczył, iŜ zgodnie z listą 
obecności w posiedzeniu uczestniczy 21   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 Przedstawienie porządku obrad. 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 9 z działalności zarządu. 
6.  Sytuacja w lecznictwie zamkniętym w powiecie kwidzyńskim: 

 
a) wystąpienie Prezesa Spółki „ZDROWIE” z o.o. w Kwidzynie, 
b) wystąpienie Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Prabutach. 
 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a)  o zmianie uchwały nr IV/19/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z 
dnia 31 stycznia 2011 w sprawie przyjęcia  wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego na lata 2011-2024, 

 
b) o zmianie uchwały nr IV/20/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z 

dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budŜetu powiatu kwidzyńskiego 
na rok 2011, 

 
c) sprzedaŜy nieruchomości przy ul. Ogrodowej 6 w Kwidzynie. 

 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
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10. Wnioski i oświadczenia. 
11. Zamknięcie obrad sesji. 

 
Porządek obrad stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 
 
 Ad. 4  Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z X sesji Rady 
Powiatu.   

  
 Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła protokół z X sesji. 
 

Protokół został przyjęty (załącznik nr  4 do protokołu ). 
 
 Ad.5  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 9  z działalności 
zarządu. 
 
W dyskusji głos zabrała: 
 
 Krystyna Łapacz – radna -  dot. posiedzenia zarządu w dniu 30 sierpnia 
2011 r. i projektu porozumienia z Nadleśnictwem Kwidzyn w sprawie 
„Remontu drogi powiatowej 3206G Trzciano – Orkusz  - Sypanica - Prabuty na 
odcinku leśnym o długości 2300 m Trzciano – Orkusz. Co to jest za 
porozumienie i czy podjęto jakąś decyzje w sprawie remontu tej drogi? 
 
Odpowiedzi udzielił : 
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – prowadzimy rozmowy z 
Nadleśnictwem Kwidzyn na temat utrzymania dróg powiatowych, które biegną 
przez  tereny leśne. Między innymi na temat ewentualnego przejęcia tych dróg 
przez Nadleśnictwo. Jest prowadzona analiza dotycząca znaczenia tych dróg dla 
gospodarki leśnej. Jako pierwszą  rozpatrujemy drogę Trzciano – Orkusz – 
Sypanica -  Prabuty, gdzie  Nadleśnictwo Kwidzyn zdecydowało się pomóc nam 
w jej utrzymaniu   i za własne środki wyremontuje tą drogę jeszcze w tym roku. 
Jest to droga publiczna, czyli nie będzie Ŝadnego ograniczenia odnośnie 
poruszania się nią. 
 
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie nr 9  z działalności zarządu. 
 

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

     Ad.6  Przystąpiono do punktu  Sytuacja w lecznictwie zamkniętym w 
powiecie kwidzyńskim: 
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a) wystąpienie Prezesa Spółki „ZDROWIE” z o.o. w Kwidzynie. 
 
 Leszek Czarnobaj - Prezes Spółki „ZDROWIE” z o.o. w Kwidzynie – 
przedstawił informację dotyczącą funkcjonowania  Spółki „ZDROWIE -  
informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali radni : Mirosław Górski, Zbigniew Koban, BoŜena 
Rybus. 
 
Odpowiedzi udzielili: Starosta Jerzy Godzik, Prezes Spółki „ZDROWIE” 
Leszek Czarnobaj, Wicestarosta Andrzej Fortuna. 
 

b) wystąpienie Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Prabutach. 
 
      Paweł Chodyniak – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Prabutach – 
przedstawił informację dotyczącą funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego w 
Prabutach - informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali radni: Mirosław Górski, Marek Szulc, Zbigniew 
Biesiekierski, Antoni Barganowski oraz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej Jerzy Kozdroń. 
 
Odpowiedzi udzielił  Michał Chodyniak  Dyrektor Szpitala Specjalistycznego 
w Prabutach. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg ogłosił  przerwę. 
 
Po przerwie wznowiono obrady sesji i przystąpiono do następnego punktu 
obrad. 
  
    Ad.7  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach : 
 

 a) o zmianie uchwały nr IV/19/2011 Rady Powiatu  Kwidzyńskiego z dnia   
     31  stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej  
     powiatu na lata 2011-2024. 
 

 Marek Szulc – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
BudŜetu i Finansów – omówił projekt powyŜszej uchwały i prosi o jego 
przyjęcie. 
 
Poinformował równieŜ, Ŝe na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną 
opinię. 
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 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Podczas głosowania nad uchwałą na sali  obrad obecnych było 20 radnych. 
 
Za przyjęciem głosowało - 16  osób, wstrzymały się – 4 osoby, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  8 do protokołu). 
 
b) o zmianie uchwały nr IV/201/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia     
    31 stycznia 2011 r. w sprawie budŜetu powiatu kwidzyńskiego na rok  
   2011 

 
 Marek Szulc – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
BudŜetu i Finansów – omówił projekt powyŜszej uchwały i prosi o jego 
przyjęcie. 
 
Poinformował równieŜ, Ŝe na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną 
opinię. 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał treść 
uchwały. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania. 

  
Za przyjęciem głosowało – 16 osób,  wstrzymało się – 5 osób, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr   9 do protokołu). 
 
 

c)   sprzedaŜy nieruchomości przy ul. Ogrodowej 6 w Kwidzynie. 
 
   Andrzej Fortuna – wicestarosta - omówił projekt powyŜszej uchwały i 
prosi o jego przyjęcie. 
 
  Głos zabrał Marek Szulc, przewodniczący Komisji Planu 
Gospodarczego, BudŜetu i Finansów informując, iŜ projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię komisji. 
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 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
  Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  10 do protokołu). 
 
 Ad. 8 Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
  Antoni Barganowski – radny – dot. „schetynówek”- w ramach podziału 
w woj. pomorskim pomiędzy poszczególne gminy i powiaty, w przyszłym roku 
będzie tylko 11 milionów zł. w  ramach Narodowego Planu Poprawy Dróg 
Lokalnych. Jest to 1/5  sumy, która była w roku 2010, a potrzeby na remonty i 
naprawy dróg nie zmalały. Jak Pan Starosta widzi poradzenie sobie w tej 
sytuacji  z pilnymi potrzebami remontowymi? 
 
Dot. Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego – mimo, Ŝe odbył 
się drugi przetarg i Marszałek Województwa uzupełnił brakującą kwotę między 
ofertą hiszpańskiej firmy, która wygrała, a tym co jest moŜliwe do 
zainwestowania, to druga firma złoŜyła protest od tego przetargu. Czy w tej 
sytuacji nie jest zagroŜony termin realizacji tej inwestycji i kiedy protest  
zostanie rozstrzygnięty?. 
 
 Andrzej Zwolak – wiceprzewodniczący Rady -  dot. drogi Klecewko-
Postolin w gm. Ryjewo – chodzi o wykonanie szybkiego bieŜącego remontu, bo 
za rok moŜe ta droga rozlecieć się zupełnie. Jest to droga, która łączy dwa 
powiaty . 
 
Dot. drogi Kwidzyn - Pierzchowice – po dokonaniu modernizacji będzie to 
bardzo ładna droga z wyjątkiem odcinka wojewódzkiego, czyli skrzyŜowania 
Szadowo i Brachlewo. Prosi, aby wystąpić jeszcze raz do  Zarządu 
Wojewódzkiego o zaplanowanie funduszy na remont tego odcinka. 
  
  Ad.9 Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 
Odpowiedzi udzielili:    
 
 Jerzy Godzik – starosta  - dot. „schetynówek” – na rok 2012 jest niecałe 
11 mln. zł. z tym, Ŝe ta kwota jest jeszcze dzielona na pulę powiatową i gminną. 
Druga zasada – dofinansowanie 30 % i trzecia zasada – w 2012 r. nie więcej niŜ 
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1 mln. zł dofinansowanie. Będziemy starali się  drogę Kwidzyn – Pierzchowice 
zrobić  wspólnie z gminą. Od roku 2013 pula znowu wraca do takiej samej 
wysokości jak do tej pory to było, dzielone  na gminy i powiaty. Gdyby nam się 
nie udało w 2012 roku, to w 2013 jest większe prawdopodobieństwo, Ŝe tą drogę 
zrobimy. 
 
Dot. KPPT -  rzeczywiście był protest i prawdopodobnie  30 września b.r. 
będzie rozpatrywany przez  Krajową Izbę Odwoławczą. 
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta -  dot. remontu drogi na terenie gminy 
Ryjewo -  przed chwilą podjęto uchwałę o wysokości środków przeznaczonych 
na remonty w tym  roku, a są to jedyne, które będzie posiadał Powiat - 136.200 
zł. Nie wie jak podzielić te pieniądze. To, co będzie moŜliwe to zostanie 
zrobione. 
 
Dot. skrzyŜowania z drogą wojewódzką – próbowano nakłonić Pana Marszałka i 
jednocześnie Wojewódzki Zarząd Dróg do  tego, by na tym skrzyŜowaniu 
wybudować rondo. Drugi temat, który podjęto z Panem Marszałkiem dotyczył  
zaproszenia do partnerstwa w projekcie. Liczyliśmy  na środki ze 
„schetynówek” i spotkaliśmy się z odmową. Zaprosimy Pana Marszałka 
Województwa i Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich na otwarcie naszej 
zmodernizowanej drogi i moŜe to Pana Marszałka zmobilizuje. 
 
  Ad.10 Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
 
 Zbigniew Koban – radny – oświadcza, Ŝe  materiały dotyczące 
prezentacji nie zostały przesłane na  adresy meilowe. śaden z radnych opozycji 
takiej  informacji nie uzyskał. Myślę, Ŝe jest to kolejny dowód standardów 
stosowanych wobec radnych opozycji w tym samorządzie. 
 
  Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – posiedzenie przewodniczących 
komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się   3 października  2011 r. o 
godz. 1530. 
 
  Ad.11  Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1900    zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„zamykam obrady sesji rady powiatu”. 
 
 
                                                                               Przewodniczący Rady 
                                                                                        Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Izydora Janiuk 


