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Protokół nr 30/XXX 

z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 29 lipca 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 19 radnych, co wobec ustawowego składu 
Rady wynoszącego 21 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji (listy obecności radnych stanowi załączniki nr 1 do protokołu). 
 
Nieobecni na posiedzeniu są radni Anna Ronowska i Andrzej Słowiński. 
 
Protokołuje: Ewelina Wiśniewska.  
 
 Ad. 3 Przystąpiono do punktu Przedstawienie porządku obrad. 

 
1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie  porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 28 z działalności zarządu. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wyraŜenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złoŜenie 
wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia 
środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego 
umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu 
dofinansowania, 

b) nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Gardeja nieruchomości 
gruntowej, 

c) warunków udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości i wysokości 
stawek procentowych bonifikat przy sprzedaŜy nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej, stanowiących własność Powiatu Kwidzyńskiego, 

d) o zmianie uchwały Nr XXV/181/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z 
dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego. 

 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
9. Wnioski i oświadczenia. 
10. Zamknięcie obrad sesji. 
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Porządek obrad stanowi załącznik  nr 2 do protokołu. 
 

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

  
 Rada Powiatu w obecności 19 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła protokół z XXIX sesji. 
 

Protokół został przyjęty (załącznik nr 3 do protokołu ). 
 
 Ad.5.  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 28  
z działalności zarządu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 

 
Rada Powiatu w obecności  19 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 28 z działalności zarządu. 
 

Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr  4  do protokołu). 
  

Ad.6. Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach: 
 
a) wyraŜenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złoŜenie 

wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia 
środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego 
umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu 
dofinansowania, 

 
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. 
 
W dyskusji głos zabrał radny Antoni Barganowski.  
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania. 
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
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Uchwała została podjęta ( załącznik nr  5  do protokołu). 

 
b) nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Gardeja nieruchomości 

gruntowej, 
 
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 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  6  do protokołu). 
 

c) warunków udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości i wysokości 
stawek procentowych bonifikat przy sprzedaŜy nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej, stanowiących własność Powiatu Kwidzyńskiego, 

 
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. 
 
W dyskusji głos zabrał radny Zbigniew Koban.  
 
Odpowiedzi udzielił  Przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego , BudŜetu 
i Finansów Marek Szulc i wicestarosta Andrzej Fortuna.  
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania. 
 

Za przyjęciem głosowało – 18 osób,  przeciw głosowała – 1 osoba, 
wstrzymujących głosów nie było. 

 
Uchwała została podjęta ( załącznik nr  7  do protokołu). 
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d) zmianie uchwały Nr XXV/181/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 
28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego. 

 
Danuta Woronowicz – członek zarządu -  omówiła projekt powyŜszej 

uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 
Następnie głos zabrała przewodniczący Komisji ds. Zdrowia Jerzy Grabowski  
i poinformował, Ŝe  komisja zapoznała się z projektem uchwały i zaopiniowała 
ją pozytywnie. 
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania. 

 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 8 do protokołu). 
 

Ad. 7. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Zbigniew Koban – radny – informacja dotycząca zaangaŜowania  
i poziomu realizacji inwestycji związanej z budową Kwidzyńskiego Parku 
Przemysłowo – Technologicznego.  
 

Antoni Barganowski – radny – jak zarząd widzi moŜliwość realizacji 
modernizacji drogi Kwidzyn – Prabuty, w związku ze zwiększonym ruchem na 
tym odcinku oraz budowy tzw. DuŜej Obwodnicy Miasta Kwidzyna, by 
odciąŜyć ruch przez miasto. Czy są podejmowane starania w tym kierunku. 
 
  Ad.8. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
  
 Jerzy Godzik – starosta -  w sprawie mostu przez Wisłę, droga 521 
znalazła się w zapisie rozwoju województwa pomorskiego i w zamierzeniach 
inwestycyjnych. Prawdopodobnie w 2015 roku będzie wykonawstwo ale jeszcze 
dokładnie nie wiadomo. Budowa duŜej obwodnicy to ponad 300 mln zł. czyli 
drogi most przez Wisłę. Przede wszystkim trzeba będzie dokonać pomiarów jaki 
będzie rzeczywisty ruch na  tej trasie.  
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – w grudniu ubiegłego roku odstąpił od 
umowy generalny wykonawca zostawiając zaangaŜowanie na dwa zadania,  
jedno dotyczy kubatórówki czyli obiekty budowlane w których ma być kubator  
przedsiębiorczości i drugie zadanie, które mówi o budowie drogi. Jeśli chodzi  
o drogę to zaangaŜowanie jest między 40% a 50 % do projektu pierwotnego a 
jeśli chodzi o budowę obiektów, zaangaŜowanie niewiele powyŜej 30%.  
W międzyczasie po zejściu generalnego wykonawcy, który nie pozostawił placu 
budowy w takim stanie jak powinien zabezpieczyć  prace w toku Ŝeby nie 
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niszczały, wykonywał to park z pieniędzy tzw. gwarancji bankowej, którą bank 
uzyskał z banku w Hiszpanii. Jeśli będzie taka potrzeba szczegółowych 
informacji na kolejnej sesji udzieli prezes Jarosław Rosiak. 
 

Ad. 9. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
   
 Jerzy Godzik – starosta – chciałbym pogratulować naszym tegorocznym  
maturzystom, jest to drugi rok z rzędu gdzie zajęli drugie miejsce  
w województwie pomorskim po mieście Sopot. Zdawalność egzaminów 87%  
o 6%  wyŜsza niŜ średnia wojewódzka i średnia krajowa. Chciałbym 
przypomnieć, Ŝe 13 – 16 październik zaplanowany jest wyjazd do Osterholz.  
  

 Zbigniew Koban – radny – w imieniu Kwidzyńskiej Solidarności 
zapraszam państwa na 31 rocznice brutalnego pobicia internowanych  
w kwidzyńskim obozie. Uroczystości odbędą się 14 sierpnia 2013 r. o godz. 
13.00 przy zakładzie karnym w Kwidzynie.  

 
 

Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  posiedzenie przewodniczących 
komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się 5 sierpnia  2013 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: 
Ewelina Wiśniewska 


