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Protokół nr 39/XXXIX 

z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 25 sierpnia 2014 r. 

 
  
 Ad.1. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak o godz. 1530 
otworzył  obrady wypowiadając słowa: „ Otwieram obrady Sesji Rady 
Powiatu Kwidzyńskiego”. 
 
 Ad.2. Po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż 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 posiedzeniu jest radny Jerzy Śnieg. 
 
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 XXXVIII sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 37 z działalności zarządu. 
6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków Komisji Rady Powiatu 

Kwidzyńskiego za I półrocze 2014 r. 
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Kwidzyńskiego na lata 2014-2024 wraz z  informacją o przebiegu wykonania 
budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za I półrocze  2014 r. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) o zmianie uchwały nr XXXIV/243/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

b) o zmianie uchwały nr XXXIV/244/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego 
na rok 2014, 

c) o zmianie uchwały Nr XXXV/251/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego, 

d) o zmianie uchwały nr XXXIII/230/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
z dnia 28 października 2013r. w sprawie przyznania Miastu Kwidzyn 
pomocy finansowej z budżetu powiatu, w formie dotacji celowej na 
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wykonanie zadania pn. „Adaptacja strychu w budynku głównym 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kwidzynie”. 
 

 
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 XXXVIII sesji Rady 

Powiatu.   
  

 Rada Powiatu w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła protokół z XXXVIII sesji. 
 

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 
Ad.5.  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 37  

z działalności zarządu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
 Antoni Barganowski – radny – 3 lipca 2014 r. Zarząd zapoznał się  
z informacją na temat oceny działalności Spółki „Zdrowie” za okres od stycznia 
do maja 2014r. Jak ta ocena wypadła? 
 
 8 sierpnia 2014 r. – starosta Jerzy Godzik oraz wicestarosta Andrzej 
Fortuna podpisali umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu 
w temacie „Powiat Kwidzyński – podróż po dziedzictwie kulturowym”. Czego 
dotyczy ten projekt i na czym polega? 
 
 Anna Ronowska – radna – 29 lipca  2014 r. – starosta Jerzy Godzik, 
wicestarosta Andrzej Fortuna oraz członek zarządu Włodzimierz Dawidowski 
spotkali się z przedstawicielami samorządów gmin oraz przedstawicielami 
International Paper Kwidzyn w sprawie ścieżek rowerowych. Proszę o więcej 
informacji na ten temat.  
 
Odpowiedzi udzielili :  
 
 Jerzy Godzik – starosta – w sprawie oceny działalności Spółki 
„Zdrowie”, od początku roku 2014 za pięć miesięcy narastająco na plusie 
11.776zł. Porównując ten sam okres 2013 roku w tym samym czasie było na 
minusie 556.582zł.  
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 W sprawie projektu unijnego „Powiat Kwidzyński – podróż po 
dziedzictwie kulturowym”. Na to wydawnictwo staraliśmy się o środki unijne  
i dostaliśmy dofinansowanie. Pod takim hasłem ogłosimy konkurs na realizację. 
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta  - od pewnego czasu grupa miłośników 
turystyki rowerowej spotyka się regularnie na terenie starostwa i rozmawiamy  
o możliwości lepszego oznakowania istniejących ścieżek rowerowych bądź też 
budowy nowych. Doszliśmy do przekonania, że bez udziału samorządu gmin nie 
uda się tego zrobić i w związku z tym zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich 
gmin powiatu kwidzyńskiego. Gminy wypowiedziały się na temat możliwości 
nie koniecznie inwestycyjnych ale pomocy organizacyjnej w celu stworzenia 
takich ścieżek na terenie całego powiatu a w szczególności połączenia tej 
ścieżki, która jest planowana na terenie całego kraju a biegnąca koroną wałów 
wiślanych. Na naszym terenie jest to 41 km wałów wiślanych i przynajmniej 
trzy gminy sąsiadujące z wałem wiślanym miałyby świetne pole do tego żeby 
zapraszać tych turystów którzy korzystają lub będą korzystać z tej głównej osi 
ścieżki rowerowej biegnącej koroną wału by zachęcić ich do odwiedzania 
ciekawych miejsc na terenie tych gmin. Bardzo intensywnie włącza się 
samorząd Miasta Kwidzyna. Taki projekt powstaje i mam nadzieję że jeszcze  
w październiku uda nam się go skonkretyzować i podpisać porozumienie  
z poszczególnymi gminami co do udziału w realizacji tego projektu. Bardzo się 
cieszę, że taka grupa inicjatywna istnieje, przewodzi jej Pan Maciej Dec 
pracownik IP, który bardzo mocno się w to angażuje i mam nadzieję, że taka 
inicjatywa przyniesie te efekty na które czekamy.  
 
Rada Powiatu w obecności  20 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 37 z działalności zarządu. 
 

Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr  5  do protokołu). 
 
Ad.6.  Przystąpiono do punktu Informacja o realizacji uchwał i wniosków 

Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego za I półrocze 2014 r. 
 
Jerzy Godzik – starosta – przedstawił powyższą informację – załącznik nr 

6 do protokołu. 
 
Ad.7. Przystąpiono do punktu Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2014-2024 wraz  
z  informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za I 
półrocze  2014 r. 

 
Ewa Bejgrowicz – skarbnik  przedstawiła informację o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2014-2024 
wraz z  informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za I 
półrocze  2014 r. -   załącznik nr 7 do protokołu. 
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 Ad.8.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach : 
 

a) o zmianie uchwały nr XXXIV/243/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

 
 
 Marek Szulc – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
Budżetu i Finansów – omówił projekt powyższej uchwały i prosi o jego 
przyjęcie. 
 
Poinformował również, że na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną 
opinię. 
 
Następnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak  odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 

 
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, wstrzymało się – 5 osób, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 8 do protokołu)  
 

b) zmianie uchwały nr XXXIV/244/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na 
rok 2014, 

 
Marek Szulc – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 

Budżetu i Finansów – omówił projekt powyższej uchwały i prosi o jego 
przyjęcie. 
 
Poinformował również, że na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną 
opinię. 

W dyskusji głos zabrał radny Zbigniew Koban. 

Odpowiedzi udzieliła członek zarządu Danuta Woronowicz 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał treść uchwały. 

 
Następnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak  odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 

 
Za przyjęciem głosowało – 15 osób,  przeciw głosowała – 1 osoba, wstrzymały 
się – 4 osoby.  
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Uchwała została podjęta (załącznik nr 9 do protokołu)  
 
c)   o zmianie uchwały Nr XXXV/251/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego, 

 
Danuta Woronowicz – członek zarządu – omówiła projekt powyższych 

uchwały i prosi o ich przyjęcie. 
 

Głos zabrał Jerzy Grabowski  przewodniczący Komisji ds. Zdrowia, 
informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 

 
Następnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak  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). 
 

d)  zmianie uchwały nr XXXIII/230/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 28 października 2013r. w sprawie przyznania Miastu Kwidzyn 
pomocy finansowej z budżetu powiatu, w formie dotacji celowej na 
wykonanie zadania pn. „Adaptacja strychu w budynku głównym 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kwidzynie”. 

 
 Andrzej Fortuna - wicestarosta – omówił projekt powyższej uchwały   
i prosi o jego przyjęcie. 
 
Głos zabrał Marek Szulc, przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
Budżetu i Finansów informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
komisji. 
 
Następnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak  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 11 do protokołu). 
 

 
Ad. 9. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Zbigniew Koban – radny – ile razy w obecnej kadencji wydział oświaty 

korzystał z usług firm doradczych, konsultacyjnych i badań dotyczących 
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poziomu edukacji. Jak się nazywały firmy, w jakim trybie były wyłaniane i ile 
kosztowały nas poszczególne zlecenia?  

 
W związku z informacją dotyczącą Walnego Zgromadzenia w Spółce 

„Zdrowie” i informacji o przeszacowaniu majątku tej spółki, jakie było 
stanowisko władz powiatu w tej sprawie oraz czy te działania zdaniem Zarządu 
Powiatu nie stanową zagrożenia dla naszego majątku w tej spółce. Jak 
realizowany jest program inwestycyjny w tej spółce i jaki był wynik spółki za 
rok 2013? 

 
Mirosław Górski – radny -  natrafiłem w mediach na informację 

dotyczącą powrotu do koncepcji budowy elektrowni węglowej w Opaleniu. Po 
tamtej stronie Wisły będzie to miejsce pracy dla mieszkańców ale strefa 
oddziaływania będzie po naszej stronie Wisły. Czy ten projekt jest realnie 
rozważany, czy było oszacowane oddziaływanie na środowisko w naszym 
powiecie i czy w przypadku konkretyzowania tych planów nasz głos będzie 
brany pod uwagę. Czy my jako Rada będziemy mieli możliwość wyrażenia 
opinii w tej sprawie? 

 
Ad.10. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

 
 Jerzy Godzik – starosta – w sprawie usług form doradczych w oświacie, 
zrobimy zestawienie i przekażemy na piśmie.  
 
 Wynajęta przez zarządzających naszymi udziałami firma dokonała 
przeszacowania majątku. Wartość majątku spadła o ok. 8 mln. zł. Firma EMC 
tłumaczyła to jednakowymi standardami zarządzanych przez siebie firmach, na 
tej samej zasadzie majątek jest wyceniany przez Spółkę EMC. W związku z tym 
wpłynęło to na wynik finansowy za rok 2013. Dokładne dane są do wglądu ale 
ta strata wyniosła ok. 2 300 000zł. Otrzymaliśmy te informację  tuz przed 
zgromadzeniem wspólników i w związku z tym nie mieliśmy możliwości 
zapoznania się z metodologią, w związku z tym w punkcie w którym 
zgromadzenie wspólników wyrażało zgodę na przyjęcie tej wartości majątku ja 
głosowałem przeciw prosząc o wniesienie tego do protokołu. Dokładne dane są 
u nas do wglądu.  
 
 Elektrownia węglowa w Opaleniu, jest to coś nowego do nas nic nie 
wpłynęło myśmy nie byli ani pytani ani powiadamiani. Natomiast co do 
elektrowni w Pelplinie. Zapytań do nas o tą elektrownie nie było natomiast 
nasze stowarzyszenia ekologiczne protestowały przeciwko temu.  
 
 Zbigniew Koban – radny – pytałem jeszcze o realizację programu 
inwestycyjnego, czy on nie jest zagrożony i czy jest on realizowany. Czy dobrze 
zrozumiałem iż Spółka EMC na zgromadzeniu wspólników naszymi udziałami 
przegłosowała Pana Starostę?   
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Jerzy Godzik – starosta – ta spółka dysponuje 87% udziałów to jest 
rzeczą jasną, że nas przegłosowała. Program inwestycyjny wynikający  
z rozporządzenia Ministra Zdrowia będzie realizowany natomiast program 
inwestycyjny i zamierzenia spółki która chce poszerzać swoją działalność 
będzie dostosowany do kontraktowania. Kontraktowanie jest przesunięte o rok  
i w związku z tym program inwestycyjny będzie tak zrobiony żeby załapać się 
na to kontraktowanie czyli na otwarcie nowego ambulatorium itd.  

 
 
Ad. 11. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 

 
 Jolanta Szulc – radna – poinformowała Komisję Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki o przesunięciu posiedzenia komisji z dnia  
21 października 2014 r. na 20 października 2014 r.  
 
 Zbigniew Koban – radny – zaprosił radnych i mieszkańców Kwidzyna 
na kolejny sezon DKF, który rozpocznie się 1 września br. o godz. 19 00  filmem 
Powstanie Warszawskie. 
 
 Andrzej Zwolak – wiceprzewodniczący Rady odczytał zaproszenie na  
obchody  XIV Dożynek Powiatowych w dniu 7 września b.r. w Ryjewie   
o godz.  1300. 

− odczytał zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza 
Miasta Kwidzyna na uroczyste obchody 75-rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Uroczystości odbędą się 1 września 2014 r. o godz. 1000 przy 
Skwerze Kombatantów, 

− odczytał zaproszenie Biblioteki Miejsko Powiatowej w Kwidzynie na 
wzięcie udziału w tegorocznej odsłonie narodowego czytania. W tym 
roku będzie czytana Trylogia Henryka Sienkiewicza, czytanie odbędzie 
się 6 września br. w godzinach od 1100  - 1400 na placu przed biblioteką, 

− Premier ogłosił termin wyborów samorządowych w związku  
z powyższym do 15 września proszę o składanie oświadczeń 
majątkowych. 

 
 
 Ad.12. Wobec wyczerpania porządku obrad wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Andrzej Zwolak  o godz. 1635  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 

 
 
                                                                                  Wiceprzewodniczący Rady 
                                                                                                
 
                                                                                        Andrzej Zwolak 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 


