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Protokół nr 6/VI 
 

 z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 28 marca 2011 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 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 sesji jest radna Katarzyna Opacka. 
 
Protokołuje Izydora Janiuk. 
 
 Ad.3 Przystąpiono do punktu Przyjęcie porządku obrad. 
 
1. Otwarcie sesji.  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Ustalenie i zatwierdzenie projektu porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 4 z działalności zarządu. 
6. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w Wydziale Infrastruktury i 

Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kwidzynie z dnia 25.02.2011 r. 
7. Informacja o realizacji  uchwał i wniosków Komisji Rady Powiatu 

Kwidzyńskiego za II półrocze 2010 r. 
8. Przyjęcie informacji z działalności w 2010 r.: 
 

a) Prokuratora Rejonowego w Kwidzynie, 
b) Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
c) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie, 
d) Komendanta Społecznej StraŜy Rybackiej Powiatu Kwidzyńskiego. 

 
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta 
Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie powiatu w roku 2010, 
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b) przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy 
PoŜarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony 
przeciwpoŜarowej w roku 2010, 

 
c) przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2010, 
 
d) uchwalenia   „Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Kwidzyńskiego na 

lata 2011 – 2013”, 
 
e) zmiany uchwały Nr XLIX/302/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 

25 października 2010 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu 
współpracy na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie”, 

 
f) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budŜetu Powiatu 

Kwidzyńskiego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli 
wykonywania zleconego zadania publicznego, podmiotom niezaliczanym 
do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia 
zysku na inne zadania publiczne powiatu niŜ określone w ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, 

 
g) zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego 

deficytu budŜetu powiatu kwidzyńskiego w roku 2011 oraz spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 
wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i poŜyczek, 

 
h) o zmianie uchwały Nr III/18/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 

stycznia 2011 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na 
rok 2011, 

 
i) przyjęcia od Wojewody Pomorskiego zadania publicznego z zakresu 

administracji rządowej. 
 
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
12. Wolne wnioski i oświadczenia. 
13. Zamknięcie obrad sesji. 
 
 Rada Powiatu w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła porządek obrad. 
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Porządek obrad został przyjęty. 
 
 
 Ad. 4  Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z V sesji Rady 
Powiatu.   

  
 Rada Powiatu w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła protokół z V sesji. 
 

Protokół został przyjęty (załącznik nr  3 do protokołu  ). 
 

 
 Ad.5  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 4 z działalności 
zarządu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
 Antoni Barganowski – radny – dot. waŜniejszych spotkań z udziałem 
członków zarządu – 22.02.2011 r. wicestarosta Andrzej Fortuna wziął udział w 
obradach sesji Rady Gminy Kwidzyn, na której przedstawił sprawozdanie z prac 
Zespołu ds. zlewni rzeki Liwy. Jak ta sprawa na dzień dzisiejszy wygląda? 
 
- 24.02.2011 r. starosta Jerzy Godzik uczestniczył w konwencie starostów 
województwa pomorskiego w Gdańsku –  w jakim celu zebrał się konwent? 
 
- 9.02.2011 r. członek zarządu Danuta Woronowicz  uczestniczyła w spotkaniu 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej z p. minister Katarzyną Hall na temat  
tworzenia lokalnych Centrów Rozwoju Edukacji. Prosi o przybliŜenie tego 
tematu. 
 
 Jolanta Szulc – radna -  dot. posiedzenia zarządu w dniu  10 marca    
2011 r. -  zarząd zapoznał się z informacjami ze spotkania z Ministrem Edukacji 
Narodowej nt. planowanych zmian dotyczących „Systemu doskonalenia 
nauczycieli opartym na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. 
Prosi o przybliŜenie tego tematu. 
 
 Mirosław Górski – radny – dot. posiedzenia zarządu w dniu 10 marca 
2011 r. – zarząd zapoznał się oraz przyjął projekt porozumienia pomiędzy 
Powiatem Kwidzyńskim a Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności 
Lokalnej. Prosi o przybliŜenie tego tematu. 
 
 Piotr Widz – radny -  dot. posiedzenia zarządu w dniu 24 lutego 2011 r. 
– zarząd zapoznał się  oraz przyjął ofertę edukacyjną  na rok szkolny 2011/2012. 
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Jakie zawody przyjęto w ofercie na rok 2011i 2012 oraz  jakie stosowano 
kryteria przy konstruowaniu tej oferty? 
 
- dot. waŜniejszych spotkań z udziałem członków zarządu -  7.03.2011 r. 
wicestarosta Andrzej Fortuna spotkał się  z projektantami firmy „Inwest”. Jaki 
jest przewidywany zakres prac w bieŜącym roku w  CKU i CKP? 
 
Odpowiedzi udzielili: 
 
starosta Jerzy Godzik, wicestarosta Andrzej Fortuna  oraz członkowie 
zarządu Danuta Woronowicz i Włodzimierz Dawidowski. 
 
Podczas głosowania na sali było 19 radnych. 
 
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie nr 4  z działalności zarządu. 
 

Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr  4  do protokołu). 
 
 Ad.6 Przystąpiono do punktu Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w 
Wydziale Infrastruktury i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kwidzynie z dnia 
25.02.2011 r. 
 
 Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał 
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji 
Starostwa Powiatowego w Kwidzynie z dnia 25.02.2011 r. -  protokół stanowi 
załącznik 5 do protokołu. 
 
 Ad.7 Przystąpiono do punktu Informacja o realizacji  uchwał i wniosków 
Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego za II półrocze 2010 r. 
 
 Jerzy Godzik – starosta – przedstawił Informację o realizacji  uchwał i 
wniosków Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego za II półrocze 2010 r.- 
informacja stanowi załącznik nr  6 do protokołu. 
 
 Ad.8. Przystąpiono do punktu Przyjęcie informacji z działalności             
w 2010 r.: 
 

 a)Prokuratora Rejonowego w Kwidzynie 
 

 Na sesji nie był obecny pan Prokurator Piotr Jankowski , więc 
przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił pana Starostę, aby 
Informacja  z działalności  Prokuratora Rejonowego w Kwidzynie  została  
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umieszczona  na stronie internetowej Starostwa – informacja stanowi załącznik nr  7 
do protokołu. 

 
 b) Powiatowego Lekarza Weterynarii 

 
 Józef Świokło – Powiatowy  Lekarz Weterynarii -  przedstawił 
Informację z działalności Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Kwidzynie za 
rok 2010 –  informacja stanowi załącznik  nr 8 do protokołu. 
 
 PoniewaŜ nie było pytań,  przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg 
podziękował Panu Józefowi Świokło za przedstawienie informacji. 

 
 c) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie 
 

 Roman Badur – w imieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Kwidzynie -  przedstawił Informację z  działalności  
Powiatowego Nadzoru Budowlanego za rok 2010 r. – informacja   stanowi załącznik 
nr 9 do protokołu. 
 

W dyskusji głos zabrała radna Jolanta Szulc. 
 
Odpowiedzi udzielił Roman Badur, przedstawiciel Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego 
 
 Nie było więcej pytań, więc Przewodniczący Rady Powiatu podziękował 
Panu Romanowi Badurowi  za przedstawioną informację. 

 
 d) Komendanta Społecznej StraŜy Rybackiej Powiatu Kwidzyńskiego 

 
 Sławomir Szewczyk - Komendant Społecznej StraŜy Rybackiej 
Powiatu Kwidzyńskiego – przedstawił Radzie  informację z pracy Komendanta 
Społecznej StraŜy Rybackiej Powiatu Kwidzyńskiego za 2010 r. -  informacja 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 Nie było  pytań, więc przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg 
podziękował Panu  Sławomirowi Szewczykowi za przedstawienie informacji. 
 
 Ad. 9 Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta 
Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie powiatu w roku 2010. 
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 Piotr Trusiewicz – Komendant Powiatowej Policji w Kwidzynie – 
przedstawił Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego 
Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na 
terenie powiatu w roku 2010. 
 
W dyskusji głos zabrała  radna Jolanta Szulc. 
 
Odpowiedzi udzielił  Komendant Powiatowy Policji w Kwidzynie Piotr 
Trusiewicz. 
 
 Głos zabrała Anna Ronowska,  przewodnicząca Komisji Porządku 
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli informując, iŜ 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). 
 

b) przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy 
PoŜarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony 
przeciwpoŜarowej w roku 2010 

 
 Sławomir Bogiel – Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy 
PoŜarnej w Kwidzynie –  przedstawił  informację Komendanta Powiatowego 
Państwowej StraŜy PoŜarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie 
ochrony przeciwpoŜarowej w roku 2010. 
 
W dyskusji głos zabrali radni: Mirosław Górski, Marek Szulc i BoŜena Rybus. 
 
Odpowiedzi udzielił - Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w 
Kwidzynie –Sławomir Bogiel. 
 
 Głos zabrała Anna Ronowska,  przewodnicząca Komisji Porządku 
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli informując, iŜ projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię komisji. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
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 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 12 do protokołu). 
 

c) przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2010 

 
 Jolanta Mielniczak – Biesiekierska – Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Kwidzynie –  przedstawiła informację Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 
powiatu w roku 2010. 
 
 Głos zabrała Anna Ronowska,  przewodnicząca Komisji Porządku 
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli informując, iŜ 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 13 do protokołu). 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg ogłosił przerwę. 
 
Po przerwie wznowiono obrady sesji  i przystąpiono do dalszego ciągu 
Podejmowanie uchwał w sprawach: 
 

d) uchwalenia   „Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Kwidzyńskiego 
na lata 2011 – 2013” 

 
 Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu – omówił projekt uchwały 
i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrała Krystyna Łapacz,  wiceprzewodnicząca Komisji Polityki 
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej informując, iŜ 
projekt uchwały uzyskał  pozytywną opinię komisji. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
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Za przyjęciem głosowało – 19 radnych, przeciw głosowała – 1 osoba, głosów 
wstrzymujących nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 14 do protokołu). 
 

e)  zmiany uchwały Nr XLIX/302/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z 
dnia 25 października 2010 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego 
programu współpracy na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie” 

 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu - omówiła projekt uchwały i 
prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrała Jolanta Szulc,  przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki informując, iŜ projekt uchwały przy jednym 
głosie wstrzymującym uzyskał  pozytywną opinię komisji. 
 
 Następnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel 
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 15 do protokołu). 
  

f)  określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budŜetu Powiatu 
Kwidzyńskiego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli 
wykonywania zleconego zadania publicznego, podmiotom 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu 
osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne powiatu niŜ określone w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie 

 
 Jerzy Godzik - starosta – omówił projekt 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. 
 
 Następnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel 
odczytał treść uchwały i przystąpiono do głosowania. 
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 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 16 do protokołu). 
 
g)  zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego 

deficytu budŜetu powiatu kwidzyńskiego w roku 2011 oraz spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 
wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i poŜyczek. 

 
 Ewa Bejgrowicz - skarbnik – omówiła projekt 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. 
 
 Następnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel 
odczytał treść uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Za przyjęciem głosowało - 15 osób, przeciw głosowała – 1 osoba, wstrzymały 
się – 4 osoby.  
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 17 do protokołu). 
 

h)  o zmianie uchwały Nr III/18/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 
10 stycznia 2011 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
na rok 2011 

 
 Jerzy Godzik - starosta – omówił projekt uchwały i prosi o jego 
przyjęcie. 
 
 Głos zabrał Andrzej Hajdukiewicz ,  przewodniczący Komisji Statutowej 
 informując, iŜ projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 
 
 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 18 do protokołu). 
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i)  przyjęcia od Wojewody Pomorskiego zadania publicznego z zakresu 
administracji rządowej 

 
 Jerzy Godzik - starosta – omówił projekt uchwały i prosi o jego 
przyjęcie. 
 
 Głos zabrała Anna Ronowska,  przewodnicząca Komisji Porządku 
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli informując, iŜ 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 19 do protokołu). 
 
 Ad 10 Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
W dyskusji głos zabrał: 
 
 Antoni Barganowski – radny -  dotyczy przewidywanego przetargu na 
wykonywanie usług z dziedziny ratownictwa medycznego. Do tej pory kontrakt 
jest realizowany przez Spółkę „ZDROWIE”, a ze względu na zmianę przepisów 
musi być zorganizowany przetarg, zachodzi  obawa, Ŝe  weźmie w nim   udział 
duńska spółka „FALK”. W opinii wszystkich tych, którzy wypowiadali w tej 
sprawie, nie cieszy się dobrą opinią. Po drugie, pieniądze z tego kontraktu w 
wysokości około 3.5 miliona zł były - jak to określił poseł Kozdroń – 
„przytulane” przez Spółkę „ZDROWIE” i szły na potrzeby tego szpitala. Jakie 
jest zdanie zarządu powiatu na ten temat? 
 
  Ad.11 Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 
Odpowiedzi udzielił: 
 
 Jerzy Godzik – starosta -  zdanie zarządu jest  jedno- wygrać przetarg. 
Jak będzie wyglądała specyfikacja, jakie będą  warunki przetargu , to nie  ustala 
zarząd, tylko Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyraził nadzieję, Ŝe  Spółka 
„ZDROWIE” sprosta tym wymaganiom.  
 
  Ad.12 Przystąpiono do punktu Wolne wnioski i oświadczenia. 
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 Mirosław Górski – radny – 10 kwietnia b.r. przypadnie pierwsza 
rocznica katastrofy smoleńskiej, jednego z najbardziej tragicznych wydarzeń w  
najnowszej historii naszego państwa, w związku z tym prosi o uczczenie minutą 
ciszy ofiar tej katastrofy. 
 
Msza  połączona z odsłonięciem pamiątkowej tablicy w Katedrze Św. Jana w 
Kwidzynie odbędzie się 3 kwietnia 2011 r. o godz. 1230.Odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy dokona córka Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
 
Minut ą ciszy uczczono pamięć  ofiar katastrofy smoleńskiej. 
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  przypomniał, Ŝe do końca 
kwietnia naleŜy złoŜyć oświadczenia majątkowe 
 
- zebranie przewodniczących komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się 
4 kwietnia 2011 o godz. 1530. 

- w pierwszy poniedziałek miesiąca od 1430 do 1600. dyŜur pełnić będzie 
prezydium Rady 

 
  Ad.13  Wobec wyczerpania porządku sesji przewodniczący Rady Powiatu 
Jerzy Śnieg o godz. 1830   zamknął obrady VI sesji. 
 
 
 
Protokołowała: 
Izydora Janiuk                                                                         Przewodniczący Rady 
                                                                                       Jerzy Śnieg 

 
  
 


