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Protokół nr 18/XVIII 

 
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

odbytej 28 maja 2012 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, 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). 
 
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 XVII sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 16 z działalności zarządu. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 
a) udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu, 

 
b) powierzenia Gminie Sadlinki prowadzenia zadania publicznego  

z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XII DoŜynek 
Powiatowych. 
 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
9. Wolne wnioski i oświadczenia. 
10. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Porządek obrad stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 
 
 
 Ad.4. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XVII  sesji Rady 
Powiatu.   
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 Rada Powiatu w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła protokół z XVII sesji. 
 

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 
 Ad.5.  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 16  
z działalności zarządu. 
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie nr 16  z działalności 
zarządu. 
 

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

Ad.6.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach : 
 

a) udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu, 
 

Danuta Woronowicz – członek zarządu -  omówiła projekt uchwały i prosi 
o jego podjęcie. 
 
 Głos zabrała Jolanta Szulc przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki informując, iŜ projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię. 
 
 Nie było głosów w dyskusji, więc przewodniczący Rady Powiatu Jerzy 
Śnieg odczytał treść projektu uchwały i przystąpił do głosowania. 
 
 Rada Powiatu w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 6 do protokołu ). 
 

b) powierzenia Gminie Sadlinki prowadzenia zadania publicznego  
z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XII 
DoŜynek Powiatowych. 
 

Jerzy Godzik – starosta - omówił projekt uchwały i prosi o jego podjęcie. 
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Głos zabrała Jolanta Szulc przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki informując, iŜ projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię. 

 
W dyskusji głos zabrał radny:  Andrzej Rupieta 
 
Odpowiedzi udzielił  Jerzy Godzik – starosta 
 
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). 
 
 

Ad. 7. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Podczas sesji doszedł Pan Andrzej Zwolak. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
  Antoni Barganowski – radny -  na poprzedniej sesji w sprawozdaniu 
zarządu była mowa o tym, Ŝe podjęto decyzje o remoncie drogi na rzece 
Cyganówce. Ile ten remont kosztował? 

Na drodze prowadzącej z Marezy do Grabowa i do Olszanicy nastąpiło 
bardzo duŜe zniszczenie drogi, występują olbrzymie dziury, jest to bardzo 
niebezpieczne dla poruszających się pojazdów. Jakie są perspektywy na 
dokonanie szybkiego remontu tej drogi? 

Dzisiaj minął termin na składanie ofert na sprzedaŜ udziałów Spółki 
Zdrowie. Ile wpłynęło ofert i na jaką kwotę, jaka jest moŜliwość pokrycia 
długów które szpital ma do spłaty. 

 
Andrzej Rupieta – radny -  stan drogi nr 3226G w Olszanicy jest 

dramatyczny, czy ta droga zostanie wyremontowana? 
Po ostatnim spotkaniu Pana Starosty z sołtysami Pan Starosta obiecał, Ŝe 

Rusinowo otrzyma kamień do utwardzenia poboczy dróg, kamień zostanie 
przewieziony i w ramach prac społecznych mieszkańcy się tym zajmą. W jakim 
terminie mieszkańcy otrzymają ten kamień? 

Prośba o zainstalowanie lustra na skrzyŜowaniu dróg 3227G i 3238G tj. 
miejscowość Glina. 
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Zbigniew Koban – radny – w kontekście pytania Pana Baranowskiego, 
prosiłbym  o informację w związku z doniesieniami prasowymi związanymi  
z sytuacją Spółki Zdrowie. Jakie Zarząd zamierza podjąć działania w tym 
zakresie jak równieŜ pod względem osób odejmujących decyzje w Spółce 
Zdrowie. 
  
    
  Ad.8. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 
Odpowiedzi udzielili:    
 
 Jerzy Godzik – starosta w sprawie składanych ofert na sprzedaŜ 
udziałów. Dzisiaj minął termin składania ofert, złoŜono jedną ofertę, poniewaŜ 
była poniŜej oczekiwań ustalonych w zapytaniu ofertowym przetarg został 
uniewaŜniony. Teraz będziemy się zastanawiać kiedy i jak ogłosić. 

Odnośnie zobowiązań wobec NFZ, sprawa trwa, spółka odwołała się 
zgodnie z procedurami do dyrektora i do prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Osobiście z Panem Przewodniczącym byliśmy u Pani Dyrektor 
Pomorskiego narodowego Funduszu Zdrowia i pani dyrektor dowiedziała się, Ŝe 
będziemy wstępować na drogę prawną, przeprowadzona była równieŜ rozmowa 
na temat rozłoŜenia tej sumy na raty. Te raty pozwoliłyby na wstąpienie  
i toczenie się tej sprawy na drodze prawnej. Radca prawny spółki i prezes spółki 
twierdzą, Ŝe jest moŜliwość wynegocjowania znacznie mniejszych pieniędzy. 
Sprawa jest w toku, prowadzona jest przez słuŜby, które zleciły NFZ – towi to 
badanie i wszelkie decyzje personalne będą prawdopodobnie podejmowane  
i kierowane przez instytucje do tego powołane.  
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta odpowiedź na pytanie radnego 
Antoniego Barganowskiego, koszt przełomu przy drodze Bądki – Jaromierz 
został wykonany i koszt to około 400 000 zł. Polegało to na wymianie gruntu 
1200 m3, trzeba było wyjąć glinę, która nie nadawała się do ponownego 
zagęszczenia i w to miejsce przywieziono nowe kruszywo, wykonano nowy 
przepust stalowy, ułoŜono nową nawierzchnię, umocniono skarpy i załoŜono 
bariere energochłonne poniewaŜ przepust połoŜony jest od poziomu jezdni  
6,5 m w dół.  

W sprawie drogi Mareza – Grabowo ten odcinek nie jest drogą powiatową 
tylko jest drogą wojewódzką. Drogi wojewódzkie prawdopodobne są w okresie 
remontów. 

Jeśli chodzi o remont drogi Olszanica, nie zakończono jeszcze  remontów, 
mieliśmy małą przerwę w tych remontach w związku z brakiem środków, 
poniewaŜ remontowaliśmy przepust to praktycznie pochłonęło wszystkie środki 
i dopiero na ostatniej sesji kwietniowej państwo podjęliście decyzje o 
przeznaczeniu dodatkowych 450 000 zł na drogi. 322 000 zł z tej kwoty zostało 
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wydatkowane  w naprawę dróg. Do końca potrzebne jest około  
150 000 – 200 000 zł. wykonawca obiecał, Ŝe najpóźniej do 7 czerwca 2012 r. 
remonty wszystkich dróg zostaną zakończone.  

Odnośnie obietnicy złoŜonej panu sołtysowi we wsi Rusinowo, ona jest 
aktualna. Nie chodzi tu dokładnie o kamień ale o skruszony gruz, który był 
wykorzystany w Górkach do usadowienia domku energetycznego. Domek został 
juŜ zabrany i teraz zbierzemy ten gruz, który zostanie przewieziony do Pana 
Jerzego Pabiana, a potem mieszkańcy zobowiązali się wykorzystać ten materiał 
do utwardzenia poboczy.   

JeŜeli chodzi o lustro temat znamy, jak tylko będą środki takie lustro 
zostanie zakupione. 

 
Antoni Barganowski – radny nie do końca jestem 

usatysfakcjonowany odpowiedzią Pana wicestarosty Andrzej Fortuny dlatego, 
Ŝe swego czasu była mowa o tym, Ŝe naprawa przepustu pochłonie większość 
środków, które zostały zaoszczędzone z zimowego utrzymania dróg. Wiemy, Ŝe 
na tej trasie z Olszanicy przez Marezę był i nadal jest transportowany piasek na 
budowę mostu. Spowodowało to bardzo potęŜne wyrwy, proszę o podjecie 
interwencji na szczeblu wojewódzkim. 

 
Andrzej Fortuna – wicestarosta pierwsze łatania były w miesiącu 

lutym do dnia dzisiejszego i te 300 000 zł które wymieniłem to są środki które 
państwo przyznaliście mi na poprzedniej sesji. Natomiast wcześniej 
wydawaliśmy pieniądze na remont przepustu i dróg z oszczędności za zimowe 
utrzymanie dróg. Jeśli chodzi o drogi wojewódzkie to stan tych dróg w całym 
powiecie kwidzyńskim jest niezadawalający, wielokrotnie przy okazji kaŜdego 
spotkania z zarządcami dróg wojewódzkich o tym mówimy.  
 
 Ad. 9. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
  
 Andrzej Rupieta – radny przedstawił stanowisko Klubu Radnych Prawa 
i Sprawiedliwości Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie zaniedbań Zarządu 
Powiatu w sferze ochrony zdrowia (stanowisko stanowi załącznik nr 8 do protokołu).  

  
 Mirosław Górski – radny  chciałbym w imieniu grupy inicjatywnej ds. 

referendum w sprawie przekształcenia szpitala przekazać informację dotyczącą 
terminu złoŜenia wniosku o przeprowadzenie referendum. Działamy bardzo 
sprawnie jako grupa inicjatywna udało się zgromadzić prawie 100 000 podpisów 
pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum i wierząc w chęć współpracy ze 
strony Zarządu i pana Przewodniczącego Rady staraliśmy się uzgodnić ten 
termin na czerwiec. Referendum powinno odbyć się jeszcze przed okresem 
urlopowym tak Ŝeby mieszkańcy naszego powiatu mogli jak najliczniej 
wypowiedzieć się w tej sprawie. niestety jasno została nam przedstawiona 
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opinia zarządu, Ŝe referendum odbędzie się w lipcu. W związku z tym grupa 
inicjatywna postanowiła starać się tak procedować sprawę zgodnie  
z obowiązującymi przepisami Ŝeby to referendum odbyło się we wrześniu czyli 
po powrocie naszych mieszkańców z urlopów, wtedy kiedy będzie szansa Ŝeby 
mieszkańcy mogli  się w sprawie przekształcenia wypowiedzieć. Decyzja jest  
w państwa rekach i zarządu my o taki termin wnosimy, uwaŜamy, Ŝe pierwsza 
niedziela września jest terminem dostępnym jeśli chodzi o przepisy i ustawę 
która tą sprawę reguluje. 

 
Piotr Widz – radny chciałbym złoŜyć oświadczenie, nie będę odnosił się 

do słów, które padły w oświadczeniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 
w związku z nieudolnością, brakiem wiedzy, nieszanowaniem potrzeb 
mieszkańców, SA to słowa bardzo surowe, bardzo krytyczne a czy tak jest to 
nad tym trzeba by było się zastanowić bo po pierwsze radni z PIS poza radnym 
Mirosławem Górskim nie uczestniczyliście państwo w obradach komisji ds. 
Zdrowia. Oświadczam, Ŝe strategia dotycząca zdrowia w powiecie powstaje. 
Słowa w oświadczeniu kształtują nieprawdziwy obraz zarządzania słuŜbą 
zdrowia. Chciałbym przytoczyć pewien fragment Pana Mirosława Górskiego 
„Historia szpitala w Kwidzynie dowodzi, Ŝe samorząd moŜe nie być w stanie 
udźwignąć nawet kosztów placówki, która przynosi zyski, to drugi 
skomercjalizowany szpital w Polsce. Kodeks prawa handlowego stosuje juŜ od 3 
lat, spółka generuje zyski, które inwestuje w remonty i sprzęt ale potrzeby SA 
tak wielkie, Ŝe wystawiła połowę udziałów na sprzedaŜ. Z punktu widzenia 
samorządu szpital jest projektem zbyt kosztochłonnym, nieprzewidywalnym, 
nikt przecieŜ nie wie jak finansowana będzie słuŜba za 5 czy 10 lat”. Krytyka 
złoŜona przez Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości dotycząca słuŜby zdrowia 
nie jest do końca prawdziwa. 

 
Mirosław Górski – radny  oświadczam, Ŝe czuję się zbulwersowany 

formą polemiki w punkcie którym się obecnie znajdujemy. Nic nie zabrania 
panu przewodniczącemu Klubu radnych Platformy obywatelskiej komentowania 
oświadczeń składanych przez Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości albo 
zajmowania stanowiska w imieniu państwa partii. Prosiłbym jednak Ŝeby czynić 
to w miejscu stosownym a nie w punkcie wnioski i oświadczenia. Klub radnych 
Prawa i Sprawiedliwości złoŜyli stanowisko do protokołu i na tym powinno się 
zakończyć. Pan równieŜ jako przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej 
odpowiada za to co się dzieje i odpowiada pan równieŜ za ten bałagan i za to, Ŝe 
sytuacja w słuŜbie zdrowia przez ostatnie lata jeszcze nigdy w historii tego 
powiatu taka nie była. Nie było jeszcze nigdy tak złej atmosfery wokół tego 
szpitala jeśli chodzi o pomoc samorządową i zgłoszony wniosek w tej sprawie. 
Państwo w Komisji ds. Zdrowia zajmujecie się sprawami niezwykle waŜnymi, 
zawsze bardzo starannie czytam program. Na tyle waŜne są te sprawy,  Ŝe nie 
uwaŜałem, Ŝe moja obecność na tej komisji miałaby państwu w czymkolwiek 
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pomóc lub coś wnieść. Proszę jednak nie uŜywać takich chwytów i tu wyraŜam 
swoje najgłębsze oburzenie, wyrwanym z kontekstu wypowiedzi, które nie mają 
nic wspólnego z dzisiejsza sytuacją szpitala. Nigdy nie powiedziałem, Ŝe moje 
zdanie o szpitalu w Kwidzynie jest zdaniem złym, zawsze uwaŜałem, Ŝe 
przekształcenie było działaniem bardzo waŜnym. 

 
 Jerzy Godzik – starosta o sytuacji w spółce zdrowie to niektórzy 

obecni na tej sali mieli tez udział w tej złej sytuacji. Oświadczam, Ŝe zarząd 
podjął inicjatywę, którą państwo zaproponowaliście, ta komisja w najbliŜszym 
czasie zostanie powołana, czekamy tylko na odpowiedzi tych osób, które dostały 
propozycje pracy w tej komisji. Zespół będzie niezaleŜny, pan Mirosław Górski 
dostanie propozycję przewodniczenia temu zespołowi i myślę, Ŝe strategia 
zostanie opracowana.  

 W sprawie referendum, państwo wybraliście tą drogę i państwo znając 
moŜliwości, sytuacje i terminy musieliście się z tym liczyć. Państwo nie 
moŜecie mówić, Ŝe teraz Ŝądacie, bo tutaj są demokratyczne zasady i większość 
decyduje o tym nie mniejszość.  

 
Zbigniew Koban – radny w sprawie tworzenia zespołu. Związki 

zawodowe są uczestnikiem dialogu społecznego w Polsce i w związku z tym 
zwracam się z gorącym apelem do osób tworzących ten zespół aby do takich 
instytucji jak związki zawodowe działające na terenie powiatu zwrócić się 
równieŜ z propozycją uczestniczenia w tym zespole.  

 
Piotr Widz – radny oświadczam, Ŝe nie powiedziałem na tej sali, Ŝe 

radny Mirosław Górski źle mówi o spółce zdrowie natomiast oświadczam, Ŝe 
powiedziałem iŜ pan wypowiedział się w sprawie prywatyzacji spółki zdrowie. 
Bardzo bym prosił, aby pan nie zmieniał moich słów.  

  
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  posiedzenie przewodniczących 
komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się 4 czerwca  2012 r. o godz. 
1530, 
 
  Ad.10.  Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1630  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 
 
  
                                                                                        Przewodniczący Rady 
                                                                                                 Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 
 

 


