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Protokół nr 28/XXVIII 

z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 29 kwietnia 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  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: 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 XXVII sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 26 z działalności zarządu. 
6. Ocena zasobów pomocy społecznej - informacja. 
7. Informacja z działalności w 2012 r.: 

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, 
b) Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, 
c) Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
d) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie, 
e) Komendanta Społecznej StraŜy Rybackiej Powiatu Kwidzyńskiego. 

 
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) likwidacji szkół wył ączonych z Zespołu Szkół Technicznych im. 
Mikołaja Kopernika w Kwidzynie oraz rozwi ązania Zespołu Szkół 
Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie, 

b) likwidacji szkół wył ączonych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
4 w Kwidzynie oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 4 w Kwidzynie, 

c) połączenia szkół i placówek w zespół Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie z siedzibą w Kwidzynie, ul. 
Staszica 25, 82-500 Kwidzyn, 

d) likwidacji Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo, 

e) likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn, 
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f) połączenia szkół w Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie, z siedzibą  
w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn oraz wyłączenia 
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7 z Zespołu Szkół Specjalnych w 
Kwidzynie i likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7, ul. 
Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn. 

 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
11. Wnioski i oświadczenia. 
12. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Porządek obrad stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 
 

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

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

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 
 Ad.5.  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 26  
z działalności zarządu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Rada Powiatu w obecności  21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie nr 26 z działalności zarządu. 
 

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

Ad.6.  Przystąpiono do punktu Ocena zasobów pomocy społecznej - 
informacja. 

 
Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kwidzynie przedłoŜyła informacje  na temat oceny  zasobów pomocy 
społecznej – informacja stanowi załącznik 6 do protokołu.  

 
Ad.7. Przystąpiono do punktu Przyjęcie informacji z działalności             

w 2012 r.: 
 

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, 
 

Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie przedłoŜyła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie -  sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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W dyskusji głos zabrał radny Zbigniew Koban. 
 
Odpowiedzi udzieliła Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. 
 
Nie było więcej pytań, więc Przewodniczący Rady Powiatu podziękował Pani 
Renacie Majdzie  za przedstawioną informację. 
 

b) Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, 
 

Jerzy Bartnicki – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie 
– przedstawił  informację o działalności Powiatowego Urzędu Pracy  
w Kwidzynie za   2012 rok -  informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Nie było pytań, więc Przewodniczący Rady Powiatu podziękował Panu Jerzemu 
Bartnickiemu  za przedstawioną informację. 
 

c) Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
 

Józef Świokło – Powiatowy  Lekarz Weterynarii -  przedstawił 
Informację z działalności Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Kwidzynie za 
rok 2012 –  informacja stanowi załącznik  nr 9 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg.  
 
Odpowiedzi udzielił Józef Świokło – Powiatowy  Lekarz Weterynarii. 
 

PoniewaŜ nie było więcej  pytań,  przewodniczący Rady Powiatu Jerzy 
Śnieg podziękował Panu Józefowi Świokło za przedstawienie informacji. 
 

d) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie, 
 

BoŜena Pajewska –Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie -  
przedstawiła  Informację z  działalności  Powiatowego Nadzoru Budowlanego 
za rok 2012 r. – informacja   stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

PoniewaŜ nie było pytań,  przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg 
podziękował Pani BoŜenie  Pajewskiej za przedstawienie informacji. 
 

e) Komendanta Społecznej StraŜy Rybackiej Powiatu Kwidzyńskiego. 
 

Seweryn Wierzchowski - Komendant Społecznej StraŜy Rybackiej 
Powiatu Kwidzyńskiego – przedstawił Radzie  informację z pracy Komendanta 
Społecznej StraŜy Rybackiej Powiatu Kwidzyńskiego za 2012 r. -  informacja 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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 Nie było  pytań, więc przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg 
podziękował Panu  Sławomirowi Szewczykowi za przedstawienie informacji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg ogłosił  przerwę. 
 
Po przerwie wznowiono obrady sesji i przystąpiono do następnego punktu 
obrad. 
 

Ad.7. 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.8. Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) likwidacji szkół wyłączonych z Zespołu Szkół Technicznych im. 
Mikołaja Kopernika w Kwidzynie oraz rozwiązania Zespołu Szkół 
Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie, 

b) likwidacji szkół wyłączonych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 4 w Kwidzynie oraz rozwiązania Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, 

c) połączenia szkół i placówek w zespół Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie z siedzibą w Kwidzynie, 
ul. Staszica 25, 82-500 Kwidzyn, 

 
PoniewaŜ trzy  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 Pana 
Starostę Jerzego Godzika.  
 

Jerzy Godzik – starosta - omówił  szczegółowo projekty powyŜszych 
uchwał i prosi o ich przyjęcie. 
 
W dyskusji głos zabrali radni: Mirosław Górski i Zbigniew Koban. 
 
Odpowiedzi udzielił starosta Jerzy Godzik. 

 
a) likwidacji szkół wyłączonych z Zespołu Szkół Technicznych im. 

Mikołaja Kopernika w Kwidzynie oraz rozwiązania Zespołu Szkół 
Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie, 
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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. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzy Śnieg odczytał 
treść uchwały i przystąpił do głosowania. 
 
Za przyjęciem  głosowało – 16 osób, przeciw głosowało - 5 osób, 
wstrzymujących głosów nie było. 
 

Uchwała została podjęta (  załącznik nr   12 do protokołu  ). 
 

b) likwidacji szkół wyłączonych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 4 w Kwidzynie oraz rozwiązania Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, 

 
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. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzy Śnieg odczytał 
treść uchwały i przystąpił do głosowania. 

 
Za przyjęciem  głosowało – 16 osób, przeciw głosowało - 5 osób, 
wstrzymujących głosów nie było. 
 

Uchwała została podjęta (  załącznik nr   13 do protokołu  ). 
 

c) połączenia szkół i placówek w zespół Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie z siedzibą w Kwidzynie, 
ul. Staszica 25, 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 i zaopiniowała ją pozytywnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzy Śnieg odczytał 
treść uchwały i przystąpił do głosowania. 

 
Za przyjęciem  głosowało – 16 osób, przeciw głosowało - 5 osób, 
wstrzymujących głosów nie było. 
 

Uchwała została podjęta (  załącznik nr   14 do protokołu  ). 
 

d) likwidacji Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo, 



 6 

e) likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn, 

f) połączenia szkół w Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie, z siedzibą  
w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn oraz wyłączenia 
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7 z Zespołu Szkół Specjalnych w 
Kwidzynie i likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7, ul. 
Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn. 

 
PoniewaŜ trzy  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 Pana 
Starostę Jerzego Godzika.  
 

Jerzy Godzik – starosta - omówił  szczegółowo projekty powyŜszych 
uchwał i prosi o ich przyjęcie. 
 
W dyskusji głos zabrał radny: Mirosław Górski. 
 

d) 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, wstrzymujących głosów nie było. 
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania. 
 
Za przyjęciem głosowało -  11 osób, przeciw głosowało – 10 osób, 
wstrzymujących głosów nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  15 do protokołu). 
 

e) likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Kwidzynie, 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, wstrzymujących głosów nie było. 
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania. 
 



 7 

Za przyjęciem głosowało -  11 osób, przeciw głosowało – 10 osób, 
wstrzymujących głosów nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  16 do protokołu). 
 

f) połączenia szkół w Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie, z siedzibą  
w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn oraz wyłączenia 
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7 z Zespołu Szkół Specjalnych  
w Kwidzynie i 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, wstrzymujących głosów nie było. 
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania. 
 
Za przyjęciem głosowało -  11 osób, przeciw głosowało – 10 osób, 
wstrzymujących głosów nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  17 do protokołu). 
 

Ad. 9. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Mirosław Górski – radny – w sprawie toczącego się postępowania 
dotyczącego zbycia udziałów w Spółce „ZDROWIE”. Postępowanie trwa, 
wpłynęły trzy oferty między innymi od Firmy EMC, która prezentowała nam się 
na sesji. Kilka dni temu otrzymałem telefon z Tczewa z zapytaniem jak wygląda 
sprawa wiarygodności Firmy EMC poniewaŜ w Tczewie powstał komitet 
protestacyjny przeciwko objęciu przez tą spółkę udziałów. Czy państwo w tym 
postępowaniu badacie wiarygodność oferentów, którzy składają ofertę? Czy jest 
jakiś mechanizm sprawdzający tego w KRS, czy zatrudniacie jakiegoś biegłego, 
czy korzystacie z tzw. wywiadu gospodarczego? Czy oferenci którzy 
przystępują nie niosą ze sobą ryzyka, które mogłoby być w takim postępowaniu 
ujawnione. 
 
  Ad.10. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
  
 Jerzy Godzik – starosta – firmy zostały dopuszczone do następnego 
etapu poniewaŜ złoŜyły wymagane przez nas dokumenty. Firmy składają 
stosowne oświadczenie i zaświadczenie o niezaleganiu. Spółka akcyjna  EMC 
jest najłatwiejsza do sprawdzenia i nie trzeba nikogo zatrudniać. Jest to spółka 
giełdowa, sprawozdanie za 2012 r. czytałem i jeśli byłoby coś nie tak to zaraz 
byłoby wszczęte postępowanie. Nic mi nie wiadomo Ŝeby Firma EMC miała 
jakieś kłopoty finansowe. Przemówienie Prezesa Firmy EMC napawa nas 
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nadzieją, bo zauwaŜył, Ŝe na rynku polskim szpitale powiatowe mają ogromne 
kłopoty finansowe i w związku z tym zwróciło się do nich bardzo wiele 
podmiotów w celu poprowadzenia szpitali.  
 
 Mirosław Górski – radny – problem polega na tym, Ŝe jak pan bada to 
sprawozdanie finansowe Firmy EMC to sprawdza pan sprawozdanie firmy, 
która ma firmy córki. Czyli bada pan firmę główną, która wykazuje w KRS na 
poziomie 70 mln zł a mówi, Ŝe zawiaduje 16 placówkami. Łączny obiekt jest  
o wiele większy niŜ 70 mln zł. Te 70 mln zł to jest tylko Spółka EMC w jej 
głównej siedzibie we Wrocławiu. Natomiast warto by było zainteresować się 
jakie są wyniki finansowe spółek córek.  
 
 Jerzy Godzik – starosta – w tym temacie musiałby się wypowiedzieć 
jakiś ekonomista na temat spółki giełdowej i spółek, które są spółkami 
cywilnymi gdzie Firma EMC ma swoje udziały i jak to jest zaleŜność. Dla nas 
liczy się EMC S.A. dlatego, Ŝe z nią rozmawiamy a nie z jakimiś innymi 
podmiotami.  
 

Ad. 11. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
   
 Mirosław Górski – radny – chciałbym poinformować państwa, Ŝe  
w dniu dzisiejszym otwarta została wystawa poświęcona Prezydentowi Lechowi 
Kaczyńskiemu, jego listów, korespondencji, wystąpień publicznych ilustrowane 
fotogramami. Wystawa mieści się na ul. Tęczowej. Zapraszam państwa  
i mieszkańców Kwidzyna do obejrzenia tej wystawy bo naprawdę warto.    
   

Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  odczytał zaproszenie 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie i Burmistrza Miasta Kwidzyna 
do udziału w uroczystościach związanych z rocznicą konstytucji 3 maja, 

− w imieniu OPZZ „Solidarność” zaprosił radnych na 1 maja br. o godz. 
1000 na składanie wiązanek przed Pomnikiem Piłsudskiego w Kwidzynie. 
 
 Ad.12. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 

Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1720  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 

 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady 
                                                                                                
 
                                                                                        Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 


