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Protokół nr 37/XXXVII 

z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 28 kwietnia 2014 r. 

 
 Antoni Barganowski – jako prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Kwidzyńskiej wręczył dyplomy i legitymacje członkom Honorowego 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej. 
 

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, iż zgodnie z listą 
obecności w posiedzeniu uczestniczy 18 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). 
 
Nieobecni na sesji są radni Marek Szulc, Kazimierz Kończalski, Jolanta Szulc. 
 
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 XXXVI sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 35 z działalności zarządu. 
6. Ocena zasobów pomocy społecznej - informacja. 
7. Informacja z działalności w 2013 r.: 

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

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



 2 

 
Ad.4. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady 

Powiatu.   
  

 Rada Powiatu w obecności 18 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła protokół z XXXVI sesji. 
 

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 
Ad.5.  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 35  

z działalności zarządu. 
 
 Katarzyna Opacka - radna – dot. najważniejszych spotkań członków 
zarządu, 20.03.2014r.- starosta Jerzy Godzik oraz członek zarządu Danuta 
Woronowicz  spotkali się z przedstawicielami firm IP Kwidzyn i KBR oraz 
dyrektorami szkół w sprawie omówienia współpracy w zakresie kształcenia 
zawodowego uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu. Proszę o rozwinięcie 
czy już jakieś ustalenia zostały poczynione w zakresie tej współpracy, jeśli tak 
to jakie? I czym ta współpraca będzie owocowała? 
 
Odpowiedzi udzielili : 
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu – od dość długiego czasu 
prowadzimy rozmowy z Firmą IP i KBR. Dzisiaj powiem tylko o tym, że 
współpraca będzie dotyczyła kształcenia uczniów dwóch szkół 
ponadgimnazjalnych w perspektywie zatrudnienia, o szczegółach przed 
podpisaniem umowy nie mogę mówić. Jesteśmy z panem starostą umówieni  
z prezesami obu firm na 16 maja 2014 r., wtedy najprawdopodobniej odbędzie 
się konferencja prasowa i będą przedstawione szczegóły porozumienia. Jest to 
pięknie rysująca się współpraca bardzo korzystna dla naszych uczniów  
i absolwentów.   
 
Rada Powiatu w obecności  18 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 35 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 przedłożyła informacje  na temat oceny  zasobów pomocy 
społecznej – informacja stanowi załącznik 6 do protokołu.  

 
Ad.7. Przystąpiono do punktu Przyjęcie informacji z działalności             

w 2013 r.: 
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a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, 
 

Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie przedłożyła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie -  sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 Nie było 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   2013 rok -  informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Nie było pytań, więc Przewodniczący Rady Powiatu podziękował Panu 
Jerzemu Bartnickiemu  za przedstawioną informację. 
 

c) Prokuratora Rejonowego w Kwidzynie, 
 

Na sesji nie był obecny pan Prokurator Piotr Jankowski, więc 
przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg zapytał czy są jakieś pytania do 
informacji. 
 

 Nie było pytań, więc Przewodniczący Rady Powiatu podziękował za 
pisemna informację – informacja stanowi załącznik nr  9 do protokołu. 
 

d) Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
 

Józef Świokło – Powiatowy  Lekarz Weterynarii -  przedstawił 
Informację z działalności Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Kwidzynie za 
rok 2013 –  informacja stanowi załącznik  nr 10 do protokołu. 
 

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

 
W trakcie obrad sesji doszedł radny Marek Szulc. Obecnie na posiedzeniu sesji 
uczestniczy 19 radnych.   
 

e) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie, 
 

Bożena Pajewska –Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie -  
przedstawiła  Informację z  działalności  Powiatowego Nadzoru Budowlanego 
za rok 2013 r. – informacja   stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Ponieważ nie było pytań,  przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg 
podziękował Pani Bożenie  Pajewskiej za przedstawienie informacji. 
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f) Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kwidzyńskiego. 

 
Seweryn Wierzchowski - Komendant Społecznej Straży Rybackiej 

Powiatu Kwidzyńskiego – przedstawił Radzie  informację z pracy Komendanta 
Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kwidzyńskiego za 2013 r. -  informacja 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

Nie było  pytań, więc przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg 
podziękował Panu  Sewerynowi Wierzchowskiemu za przedstawienie 
informacji. 

 
Ad. 8. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 

 
W dyskusji głos zabrali: 
 
 Antoni Barganowski – radny – za dwa miesiące mija rok od przejęcia 
naszego szpitala przez Wrocławską Firmę EMC. Chciałem zapytać czy i kiedy  
będzie uruchomiona budowa nowej przechodni, rozbiórka baraku gdzie kiedyś 
urzędowała dyrekcja szpitala i czy będą realizowane plany modernizacyjne 
poszczególnych oddziałów szpitala? W tej chwili jest już trzeci dyrektor 
szpitala, proszę o wyjaśnienie tej sprawy? 

 
Ad.9. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

 
Odpowiedzi udzielili:    
 

Jerzy Godzik – starosta – zwróciłem się do dyrekcji naszego szpitala o 
wyjaśnienia ponieważ już takie pytanie było na poprzedniej sesji, otrzymałem 
odpowiedź, że co do wyniku finansowego za 2013 rok spółka jest w trakcie 
badania przez firmę audytorską Ernest &Young, wówczas otrzymamy to 
sprawozdanie. Natomiast stan planowanych inwestycji przedstawia się 
następująco, modernizacja Szpitala Zdrowie zaplanowana na lata 2014 – 2016 
przewiduje zakończenie procesu dostosowania szpitala do aktualnych wymagań 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia. W celu zwiększenia wydajności pracy 
szpitala, poprawy jakości świadczonych usług medycznych, poprawy jakości 
warunków pracy personelu oraz podniesienia standardu pobytu pacjentów, 
zaplanowano na oddziałach dobudowę nowych węzłów sanitarnych przy salach 
chorych. Rozbudowę sieci gazów medycznych, przeorganizowanie funkcji 
pomieszczeń i ich lokalizacji w celu optymalnego wykorzystania powierzchni 
szpitala oraz w celu dobrej komunikacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami 
funkcjonalnymi. Wstępne założenia funkcjonalne planów inwestycyjnych: nowa 
część rekreacyjna na terenie szpitala, nowe miejsca parkingowe dla pacjentów, 
organizacja nowej kotłowni, wyburzenie obecnego budynku przechodni – 
baraku z azbestem na rzecz miejsc parkingowych, przeniesienie i organizacja 
gabinetów ambulatoryjnych w budynku obecnej kotłowni. Co do prezesa to 
decyduje firma. 
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Ad. 10. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 

   
 

Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  posiedzenie przewodniczących 
komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się  2 czerwca 2014 r. o godz. 
1530. 

− odczytał zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie  
i Burmistrza Miasta Kwidzyna do udziału w uroczystościach związanych 
z rocznicą konstytucji 3 maja. 
 
Ad.12. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 

Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1635  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 

 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady 
                                                                                                
 
                                                                                        Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 


