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Protokół nr 27/XXVII 

z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 25 marca 2013 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). 
 
Nieobecny na sesji jest radny Zbigniew Koban.  
  
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 XXVI sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 25 z działalności zarządu. 
6. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Kwidzynie z dnia 01.03.2013 r. 
7. Informacja o realizacji  uchwał i wniosków Komisji Rady Powiatu 

Kwidzyńskiego za II półrocze 2012 r. 
8. Informacja z działalności w 2012 r. Prokuratora Rejonowego w Kwidzynie. 
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyj ęcia  rocznego sprawozdania z działalności Komendanta 
Powiatowego Policji oraz    informacji  o stanie porządku  
i bezpieczeństwa publicznego na terenie  powiatu kwidzyńskiego  
w roku 2012, 

b) przyj ęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy 
PoŜarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu kwidzyńskiego w zakresie 
ochrony przeciwpoŜarowej w roku 2012, 

c) przyj ęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa  sanitarnego powiatu 
kwidzyńskiego w roku 2012, 

d) określenia zadań i wysokości  środków  Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób   Niepełnosprawnych w 2013 r., 



 2 

e) o zmianie uchwały nr XXIV/172/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

f) o zmianie uchwały nr XXIV/173/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budŜetu powiatu kwidzyńskiego 
na rok 2013, 

g) przyznania Gminie Kwidzyn pomocy finansowej  z budŜetu powiatu 
na rok 2013,  w formie dotacji celowej, na budowę kanalizacji 
sanitarnej w m. Janowo, 

h) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej  z budŜetu powiatu 
na rok 2013,  w formie dotacji celowej, na zadanie pod nazwą: 
„Termomodernizacja budynku MOPS w Kwidzynie”. 
 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
12. Wnioski i oświadczenia. 
13. 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 do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 25  
z działalności zarządu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Rada Powiatu w obecności  20 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie nr 25 z działalności zarządu. 
 

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

Ad.6.  Przystąpiono do punktu Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie z dnia 01.03.2013 r. 

 
Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał 

Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Kwidzynie z dnia 01.03.2013 r. -  protokół stanowi załącznik 6 do protokołu. 
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Ad.7. Przystąpiono do punktu Informacja o realizacji  uchwał i wniosków 

Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego za II półrocze 2012 r.  
 
Jerzy Godzik – starosta – przedstawił powyŜszą informację – załącznik nr 

7 do protokołu. 
 
Ad.8. Przystąpiono do punktu Informacja z działalności w 2012 r. 

Prokuratora Rejonowego w Kwidzynie. 
 
Piotr Jankowski – Prokurator Rejonowy w Kwidzynie – przedłoŜył 

informację  z działalności w 2012 r. Prokuratora Rejonowego w Kwidzynie – 
informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
 
W dyskusji głos zabrali radni Antoni Barganowski, Mirosław Górski. 
 
Odpowiedzi udzielił Piotr Jankowski Prokurator Rejonowy w Kwidzynie 
 

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 kwidzyńskiego  
w roku 2012, 

 
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 kwidzyńskiego w roku 2012. 

 
W dyskusji głos zabrał radny Mirosław Górski. 
 
Odpowiedzi udzielił Piotr Trusiewicz  Komendant powiatowej Policji  
w Kwidzynie.  
 

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 9 do protokołu). 
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b) przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy 
PoŜarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu kwidzyńskiego w zakresie 
ochrony przeciwpoŜarowej w roku 2012, 

 
Sławomir Bogiel – Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy 

PoŜarnej w Kwidzynie –  przedstawił  informację Komendanta Powiatowego 
Państwowej StraŜy PoŜarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu kwidzyńskiego w 
zakresie ochrony przeciwpoŜarowej w roku 2012. 
 
W dyskusji głos zabrał radny Mirosław Górski. 
 
Odpowiedzi udzielił Sławomir Bogiel Komendant Powiatowy Państwowej 
StraŜy PoŜarnej w Kwidzynie.  
 
 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 10 do protokołu). 
 

c) przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa  sanitarnego powiatu 
kwidzyńskiego w roku 2012, 

 
Jolanta Mielniczak – Biesiekierska – Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Kwidzynie –  przedstawiła informację Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 
powiatu kwidzyńskiego w roku 2012. 
 
W dyskusji głos zabrał radny Marek Szulc.  
 
Odpowiedzi udzieliła Jolanta Mielniczak – Biesiekierska – Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie. 
  

Głos zabrała Anna Ronowska,  przewodnicząca Komisji Porządku 
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 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. 
 
Podczas głosowania na sali  obrad obecnych było 20 radnych. 

 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 11 do protokołu). 
 

d) określenia zadań i wysokości  środków  Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób   Niepełnosprawnych w 2013 r., 

 
Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kwidzynie – omówiła projekt powyŜszej uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrała Katarzyna Opacka, przewodnicząca Komisji Polityki 
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej informując, iŜ 
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. 
 
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 12 do protokołu). 

 
e) o zmianie uchwały nr XXIV/172/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego, 
 

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. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania. 
 
 Za przyjęciem głosowało – 16 osób, wstrzymały się  - 4 osoby, głosów 
przeciwnych nie było. 

 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  13 do protokołu). 



 6 

 
f) zmianie uchwały nr XXIV/173/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z 

dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budŜetu powiatu kwidzyńskiego na 
rok 2013, 
 

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, wstrzymały się  - 4 osoby, głosów 
przeciwnych nie było. 

 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  14 do protokołu). 
 

g) przyznania Gminie Kwidzyn pomocy finansowej  z budŜetu powiatu 
na rok 2013,  w formie dotacji celowej, na budowę kanalizacji 
sanitarnej w m. Janowo, 
 

Andrzej Fortuna – wicestarosta - omówił projekt powyŜszej uchwały  
i prosi o jego przyjęcie. 

 
 Przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego , BudŜetu i Finansów 
Marek Szulc  poinformował, iŜ komisja  pozytywnie zaopiniowała powyŜszy 
projekt uchwały. 

 
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  15  do protokołu). 
 

h) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej  z budŜetu powiatu 
na rok 2013,  w formie dotacji celowej, na zadanie pod nazwą: 
„Termomodernizacja budynku MOPS w Kwidzynie”. 
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Andrzej Fortuna – wicestarosta - omówił projekt powyŜszej uchwały  

i prosi o jego przyjęcie. 
 

 Przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego , BudŜetu i Finansów 
Marek Szulc  poinformował, iŜ komisja  pozytywnie zaopiniowała powyŜszy 
projekt uchwały. 
 
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  16  do protokołu). 
 

Ad. 10. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
  Ad.11. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 Ad. 12. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
   
 Mirosław Górski – radny – dzisiejsza sesja dotyczyła spraw związanych 
z bezpieczeństwem. W imieniu pracowników z państwowego systemu 
ratownictwa medycznego chciałbym powiedzieć, Ŝe jest nam przykro. Państwo 
nie jesteście zainteresowani efektami pracy ratownictwa medycznego, które 
pracuje ramię w ramię z policją, straŜą poŜarną przy wszystkich waŜniejszych 
zdarzeniach w których zagroŜone jest ludzkie Ŝycie. Mamy cię czym pochwalić, 
w ubiegłym roku kilkanaście osób Ŝyje dzięki naszej pracy i naszym 
interwencjom a kolejnych kilkadziesiąt zachowało zdrowie w niepogorszonym 
stanie. Jest to okazja nie tylko do przyjęcia sprawozdania ale równieŜ do 
złoŜenia podziękowania. Chciałbym chociaŜ w imieniu Klubu Radnych Prawa i 
Sprawiedliwości złoŜyć pracownikom systemu ratownictwa medycznego 
podziękowanie za ich dotychczasową pracę chociaŜ nie została ona dostrzeŜona 
na sesji. Szkoda, Ŝe państwo nie jesteście zainteresowani tym co potrzeba, Ŝeby 
mieszkańcy powiatu mogli czuć się bezpiecznie jeśli chodzi o działania systemu 
ratownictwa medycznego, bo są teŜ sprawy, które od nas zaleŜą.    
 
 Andrzej Rupieta – radny – chciałbym serdecznie podziękować  
w imieniu własnym jak równieŜ swojej rodziny Panu Przewodniczącemu, Panu 
Staroście, członkom zarządu i radnym za udział w ceremonii pogrzebowej mojej 
mamy, która odbyła się w dniu 18 marca 2013 r. dziękuję.   
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 Jerzy Grabowski – radny – w imieniu Komisji ds. Zdrowia chciałbym 
zwrócić się do wszystkich mieszkańców powiatu kwidzyńskiego z apelem o 
udział w dniu dawcy szpiku w Kwidzynie. Akcja wspierana jest przez Fundacje 
DKMS „Wspólnie przeciw białaczce” i Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne 
w Kwidzynie, a takŜe rodziców zmarłej w sierpniu ubiegłego roku na białaczkę 
5 – letniej Amelki, która uczęszczała do Przedszkola Ekologicznego w 
Kwidzynie. Ta akcja jest ku jej pamięci i przeciw chorobie. Liczymy na odzew 
mieszkańców powiatu. Wystarczy przyłączyć się do walki z białaczką, 
odwiedzić Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne w Kwidzynie, ul. 
Mickiewicza 19A w sobotę 13 kwietnia 2013 roku w godzinach od 10:00 do 
16:00 Ŝeby dołączyć do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego. 
Potencjalnym dawcą szpiku kostnego moŜe zostać zdrowa osoba pomiędzy 18 a 
55 rokiem Ŝycia. W trakcie rejestracji kandydata na dawce szpiku pobierana jest 
krew w ilości około 4 ml. W imieniu organizatorów akcji zapraszamy 
wszystkich mieszkańców zainteresowanych pomocą chorym na białaczkę do 
Przedszkola Ekologicznego w Kwidzynie 13 kwietnia od 10:00 do 16:00.  
 W sprawie oświadczenia, które wygłosił radny Mirosław Górski. Jest to 
jedna z tych inicjatyw, która wcześniej w obradach ani Komisji Porządku 
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli ani na Komisji ds. Zdrowia nie 
występowała. Działania oceniające szpitalny oddział ratunkowy znajdzie się 
jako przedmiot dyskusji na Komisji ds. Zdrowia.  
   

Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  przypomniał, Ŝe do końca 
kwietnia naleŜy złoŜyć oświadczenia majątkowe. 
− posiedzenie przewodniczących komisji i klubów z członkami zarządu 

odbędzie się 8 kwietnia  2013 r. o godz. 1530, 
− podziękował za Ŝyczenia świąteczne, które wpłynęły do Rady, 

− 13 kwietnia  b.r. o godz. 1700 na Zamku odbędzie się wręczenie Honorowych 
Nagród Przewodniczącego Rady Powiatu kwidzyńskiego i Honorowych 
Nagród Starosty Kwidzyńskiego Dorocznych nagród w Zakresie Kultury i 
Sportu.  

 
 Ad.13. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 

Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1750  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady 
                                                                                                
 
                                                                                        Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 


