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Protokół nr 26/XXVI 

z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 26 lutego 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). 
 
Nieobecna na sesji jest radna BoŜena Rybus. 
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 XXV sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 24 z działalności zarządu. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wyłączenia z Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika  
w Kwidzynie niektórych szkół, zamiaru likwidacji ni ektórych szkół 
wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja 
Kopernika w Kwidzynie oraz przeniesienia kształcenia w zawodach 
ze szkoły do innej szkoły tego samego typu, 

b) wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie 
niektórych szkół, zamiaru likwidacji niektórych szkół wchodzących  
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie oraz 
przeniesienia kształcenia w zawodach ze szkoły do innej szkoły tego 
samego typu, 

c) zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn oraz zamiaru 
likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7, ul. Ogrodowa 6, 82-
500 Kwidzyn, 

d) wyłączenia Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Barcicach ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo 
oraz zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach, Barcice 66, 82-420 
Ryjewo. 
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7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
9. Wnioski i oświadczenia. 
10. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Porządek obrad stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 
 

Ad.4. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady 
Powiatu.   

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

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 
 Ad.5.  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 24  
z działalności zarządu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Za przyjęciem głosowało – 19 osób, wstrzymała się – 1 osoba, głosów 
przeciwnych nie było. 

 
Rada Powiatu w obecności  21 radnych uczestniczących w posiedzeniu  przyjęła 
sprawozdanie nr 24 z działalności zarządu. 
 

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

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

a) wyłączenia z Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika  
w Kwidzynie niektórych szkół, zamiaru likwidacji niektórych szkół 
wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja 
Kopernika w Kwidzynie oraz przeniesienia kształcenia w zawodach ze 
szkoły do innej szkoły tego samego typu, 
 

b) wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie 
niektórych szkół, zamiaru likwidacji niektórych szkół wchodzących  
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie oraz 
przeniesienia kształcenia w zawodach ze szkoły do innej szkoły tego 
samego typu, 

 
PoniewaŜ dwie powyŜsze projekty uchwał dotyczą praktycznie tego samego 
tematu, przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg  zaproponował, aby 
omówione one zostały w jednym bloku, natomiast głosowanie nad nimi będzie 
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przeprowadzone oddzielnie. O zabranie głosu i ich omówienie poprosił Panią 
członek zarządu Danutę Woronowicz.  
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu – omówiła  szczegółowo 
projekty powyŜszych uchwał i prosi o ich przyjęcie. Prezentacja stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu.  
 
W dyskusji głos zabrali radni: Antoni Barganowski, Zbigniew Koban,  Piotr 
Widz, Jolanta Szulc, Mirosław Górski. 
 
Odpowiedzi udzieliła: Danuta Woronowicz – członek zarządu. 
 

a) wyłączenia z Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika  
w Kwidzynie niektórych szkół, zamiaru likwidacji niektórych szkół 
wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja 
Kopernika w Kwidzynie oraz przeniesienia kształcenia w zawodach ze 
szkoły do innej szkoły tego samego typu, 

 
Następnie głos zabrała przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki  Jolanta Szulc i poinformowała, Ŝe  komisja zapoznała się 
z projektem uchwały i zaopiniowała ją pozytywnie. 
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania. 
 
Za przyjęciem głosowało -  15 osób, przeciw głosowało – 5 osób, głosów 
wstrzymujących nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  7 do protokołu). 
 

b) wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie 
niektórych szkół, zamiaru likwidacji niektórych szkół wchodzących  
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie oraz 
przeniesienia kształcenia w zawodach ze szkoły do innej szkoły tego 
samego typu, 

 
Następnie głos zabrała przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki  Jolanta Szulc i poinformowała, Ŝe  komisja zapoznała się 
z projektem uchwały i zaopiniowała ją pozytywnie. 
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania. 
 
Za przyjęciem głosowało -  15 osób, przeciw głosowało – 5 osób, głosów 
wstrzymujących nie było. 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  8 do protokołu). 
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c) zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn oraz zamiaru likwidacji 
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7, ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn, 
 

d) wyłączenia Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Barcicach ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo oraz zamiaru 
likwidacji Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo. 

 
PoniewaŜ dwie powyŜsze projekty uchwał dotyczą praktycznie tego samego 
tematu, przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg  zaproponował, aby 
omówione one zostały w jednym bloku, natomiast głosowanie nad nimi będzie 
przeprowadzone oddzielnie. O zabranie głosu i ich omówienie poprosił Panią 
członek zarządu Danutę Woronowicz.  
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu – omówiła  szczegółowo 
projekty powyŜszych uchwał i prosi o ich przyjęcie. Prezentacja stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu.  
 
 Piotr Franosz – Przewodniczący rady Rodziców w Barcicach -  
przedłoŜył informacje na temat środowisk rodzin, które posiadają dzieci 
niepełnosprawne, opinie specjalistów na temat przeniesienia dziecka 
niepełnosprawnego z jednego ośrodka do drugiego – materiały stanowią 
załącznik nr 10 do protokołu.  

 
W dyskusji głos zabrali radni: Andrzej Rupieta, Zbigniew Koban, Andrzej 
Zwolak, Mirosław Górski,  
 
Odpowiedzi udzieliła: Danuta Woronowicz – członek zarządu. 

 
c) zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn oraz zamiaru likwidacji 
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7, ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn, 

 
Następnie głos zabrała przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki  Jolanta Szulc i poinformowała, Ŝe  komisja zapoznała się 
z projektem uchwały w wyniku głosowania 5 osób głosowało za, 5 osób 
głosowało przeciw i 1 osoba wstrzymała się.  
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania. 
 
Za przyjęciem głosowało -  10 osób, przeciw głosowało – 8 osób, wstrzymały 
się – 2 osoby.  
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Uchwała została podjęta ( załącznik nr  11 do protokołu). 
 

d) wyłączenia Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Barcicach ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo oraz zamiaru 
likwidacji Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo. 

 
Następnie głos zabrała przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki  Jolanta Szulc i poinformowała, Ŝe  komisja zapoznała się 
z projektem uchwały w wyniku głosowania 5 osób głosowało za, 5 osób 
głosowało przeciw i 1 osoba wstrzymała się.  
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania. 
 
Za przyjęciem głosowało -  10 osób, przeciw głosowało – 8 osób, wstrzymały 
się – 2 osoby.  
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  12 do protokołu). 
 

Ad. 7. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
  Ad.8. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 Ad. 9. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
   
 Zbigniew Koban – radny – w mojej ocenie to co wydarzyło się na 
poprzedniej sesji nie ma oczywiście bezpośredniego związku z ostatnimi 
wydarzeniami w Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo 
Warzywnego. Atmosfera budowana przez Zarząd Powiatu, Pana Starostę 
pomijania związków zawodowych, pomijania interesów pracowniczych  
i prezentowania głównie interesów pracowniczych tworzy taką sytuację w której 
dochodzi do róŜnych naduŜyć wobec istotnych praw i interesów pracowniczych 
i szkoda, Ŝe Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego wpisuje się w tą retorykę 
antyzwiązkową tworzącą taką a nie inną atmosferę społeczną w naszym mieście. 
To wywołuje moje duŜe oburzenie i uwaŜam, Ŝe istnieje duŜy związek 
pomiędzy tym językiem pogardy, który ustosunkował się Pan Starosta do 
związków zawodowych na ostatnim spotkaniu z atmosferą panującą wśród 
pracowników na terenie powiatu kwidzyńskiego.  
 Chciałbym zaprosić państwa w dniach 4-6 marca br. Na przegląd kina 
polskiego  organizowanego przez DKF jak równieŜ na 1 marca br. Na obchody 
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dnia pamięci Ŝołnierzy wyklętych o 1530 pod tablic przy I Liceum 
Ogólnokształcącym w Kwidzynie.     
 
 Jerzy Godzik – starosta – chciałbym oświadczyć, Ŝe moje oświadczenie, 
Ŝe nie na wszystkie moje spotkania zapraszam związki zawodowe urosło do 
takiej wielkiej rangi, Ŝe łączone są z róŜnymi przykrymi wydarzeniami na 
terenie powiatu. 
 
 Mirosław Górski – radny – w imieniu Klubu Radnych Prawa  
i Sprawiedliwości chciałbym oświadczyć, Ŝe będziemy podejmowali wszelkie 
kroki prawne, a równieŜ będziemy starali się argumentować, trafiać do państwa 
sumień, rozumów, wraŜliwości, Ŝeby jednak dokonać reasumpcji tej uchwały, 
Ŝeby utrzymać dotychczasowe funkcjonowanie ośrodków w Barcicach  
i w Kwidzynie. Na pewno będzie to naszym sztandarowym hasłem na 
przyszłość, będziemy konsekwentnie zmierzali do utrzymania ludzkiego oblicza 
tego co się w tym obszarze opieki nad dziećmi dzieje.   
 
 Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu – oświadczam, Ŝe  
z wielkim oburzeniem jako szeregowy członek zarządu reprezentujący inną 
opcję polityczną przyjmuje oświadczenie radnego Zbigniewa Kobana. Wiązanie 
tragedii ludzkiej ze stanowiskiem zarządu jest w moim odczuciu niegodne.  
 
 Jolanta Szulc – radna  - jestem zdziwiona i zdumiona i oświadczam jako 
członek Związku Nauczycielstwa  Polskiego i jako Prezes oddziału 
międzygminnego w Kwidzynie o wykorzystanie związków zawodowych do 
reprezentowania państwa politycznych celów, ja tego nie zrobiłam. 

 
Mirosław Górski – radny – oświadczam, ja sobie wypraszam takie 

uwagi o upolitycznianiu i wykorzystywaniu do politycznych celów, wypraszam 
sobie.  

 
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  przypomniał, Ŝe do końca kwietnia 

naleŜy złoŜyć oświadczenia majątkowe. 
− posiedzenie przewodniczących komisji i klubów z członkami zarządu 

odbędzie się 4 marca  2013 r. o godz. 1530.  
 

 Ad.10. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1845  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady 
                                                                                                
 
                                                                                        Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 


