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Protokół nr 36/XXXVI 

z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 31 marca 2014 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, 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 sesji jest radny Andrzej Rupieta. 
 
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 XXXV sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 34 z działalności zarządu. 
6. Informacja o realizacji  uchwał i wniosków Komisji Rady Powiatu 

Kwidzyńskiego za II półrocze 2013 r. 
7. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu 27 lutego 

2014 r. w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Kwidzynie. 
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyj ęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta 
Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku  
i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kwidzyńskiego  
w roku 2013, 

b) przyj ęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej  o stanie bezpieczeństwa powiatu kwidzyńskiego w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej w roku 2013, 

c) przyj ęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu 
kwidzyńskiego w roku 2013, 

d) określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 r., 



 2 

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

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

g) uchwalenia aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno – 
Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego, 

h) przekształcenia trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej - Liceum 
Ogólnokształcącego w Prabutach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Prabutach, 

i) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz 
szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim, 

j)  określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz 
warunków i sposobu ich przyznawania, 

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

l) przyznania tytułu „Honorowego Ambasadora Powiatu 
Kwidzyńskiego” Panu Markowi Krzykowskiemu. 

 
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 XXXV sesji Rady 
Powiatu.   

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

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 
Ad.5.  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 34  

z działalności zarządu. 
 
W trakcie obrad sesji doszedł radny Andrzej Rupieta. Obecnie na posiedzeniu 
sesji uczestniczy 21 radnych.   
 

Antoni Barganowski – radny – 23 stycznia 2014 r. Zarząd dokonał 
analizy skarg i wniosków od obywateli zarejestrowanych przez tutejsze 
Starostwo. Czego i jakiej problematyki te skargi i wnioski dotyczyły? 
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11 marca 2014r. - starosta Jerzy Godzik oraz wicestarosta Andrzej 
Fortuna spotkali się z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  
w temacie planowanych remontów zabytkowych gmachów, w których swoje 
siedziby mają Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2. Jakie są realne szanse uzyskania środków od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków? 

Grzegorz Wojtaś – radny – 19 lutego 2014r. – wicestarosta Andrzej 
Fortuna spotkał się z przedstawicielem Firmy Budimex – wykonawcą mostu 
przez Wisłę w temacie naprawy uszkodzonych dróg w związku z budową 
mostu. Czy można przybliżyć informacje na temat tej sytuacji uwzględniając  
w tym drogi gminne nie tylko powiatowe.  
 
Odpowiedzi udzielili : 

 
Jerzy Godzik – starosta -  w sprawie skarg i wniosków. Jest to nasza 

procedura stała. Zgodnie z ISO analizujemy skargi i wnioski, które wpływają do 
Starostwa. Dokładnie nie pamiętam i to dostarczymy ale najwięcej skarg jest na 
działanie Wydziału Komunikacji z racji tego, że tam przetacza się ogromna 
rzesza klientów.  

Pomorski Konserwator Zabytków – spotkanie to zorganizował Pan 
Gałkowski, który jest u nas na cząstce etatu Powiatowym Konserwatorem 
Zabytków.  Spotkanie to odbyło się z tego powodu, że przystąpiliśmy do 
remontów obiektów zabytkowych takich jak Szkoła Ponadgimnazjalna Nr 2  
i Szkoła Ponadgimnazjana Nr 1 i w związku z tym chcielibyśmy uniknąć 
pewnych niedrożności jakie mogłyby wystąpić podczas prac. Spotkaniem byli 
również zainteresowani przedstawiciele Miasta Kwidzyn. Po spotkaniu 
wicestarosta Andrzej Fortuna i zaproszeni goście udali się do tych obiektów, 
które będą remontowane.  

 
Andrzej Fortuna – wicestarosta – spotkanie z Firmą Budimex, przed 

przystąpieniem do inwestycji jako zarządca drogi powiatowej na odcinku od 
Korzeniewa do Lipianek, wspólnie z wykonawcą tego obiektu czyli mostu 
podpisaliśmy porozumienie. Porozumienie polegało na tym, że w trakcie 
prowadzenia inwestycji utrzymanie drogi, bieżąca konserwacja, naprawy będą 
leżały po stronie wykonawcy czyli Firmy Budimex. Natomiast po zakończeniu 
droga będzie przywrócona do stanu sprzed wejścia na tą inwestycję. Na 
spotkaniu dokonano inwentaryzacji bardzo szczegółową metodą, według której 
można bardzo ściśle określić czy ta droga obniżyła się i czy ma większe ubytki. 
Na spotkaniu ustaliliśmy, że  w  okresie wiosennym nastąpi remont tej drogi. 
Wnioskowaliśmy również o to żeby przeprowadzić zabieg, który nazywa się 
powierzchniowym utrwaleniem drogi czyli zamknięciem drogi emulsją  
i grysami. Nie rozmawialiśmy ani wówczas ani obecnie na temat stanu 
technicznego dróg gminnych ponieważ zarządcą dróg gminnych jest Urząd 
Gminy i my nie chcemy wchodzić w ich kompetencje. Wszyscy o tym wiedzą, 
że Firma Budimex ułożyła nową nawierzchnię  na dwóch drogach jedną na  
ul. Furmańskiej  i drugą na ul. Długiej. Również ułożono nowy dywanik 
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asfaltowy to nie było w zakresie inwestycji, jest to wynik porozumienia między 
poszczególnymi zarządcami dróg. Uważam, że w najbliższym czasie Firma 
Budimex zajmie się tym odcinkiem drogi zarządzanej rzez nas czyli na odcinku 
od Korzeniewa do mostu w Lipiankach.  
 
Rada Powiatu w obecności  21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 34 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 II półrocze 2013 r.  
 
Jerzy Godzik – starosta – przedstawił powyższą informację – załącznik nr 

6 do protokołu. 
 

Ad.7.  Przystąpiono do punktu Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli 
przeprowadzonej w dniu 27 lutego 2014 r. w Międzyszkolnym Ośrodku 
Sportowym w Kwidzynie. 

 
Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał 

Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu 27 lutego 
2014r. w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Kwidzynie -  protokół stanowi 
załącznik 7 do protokołu. 

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

a) przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta 
Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku  
i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kwidzyńskiego  
w roku 2013, 

 
Piotr Trusiewicz – Komendant Powiatowej Policji w Kwidzynie – 

przedstawił roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego 
Policji oraz    informacji  o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na 
terenie  powiatu kwidzyńskiego w roku 2013. 

 
Głos zabrała Anna Ronowska,  przewodnicząca Komisji Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli informując, iż projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię komisji. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
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Uchwała została podjęta ( załącznik nr 8 do protokołu). 
 

b) przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej  o stanie bezpieczeństwa powiatu kwidzyńskiego w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej w roku 2013, 
 
Sławomir Bogiel – Komendant Powiatowy Państwowej Straży 

Pożarnej w Kwidzynie –  przedstawił  informację Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu kwidzyńskiego  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2013. 

 
Głos zabrała Anna Ronowska,  przewodnicząca Komisji Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli informując, iż projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię komisji. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 9 do protokołu). 
 

c) przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kwidzyńskiego w roku 
2013, 

 
Jolanta Mielniczak – Biesiekierska – Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Kwidzynie –  przedstawiła informację Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 
powiatu kwidzyńskiego w roku 2013. 

 
Głos zabrała Anna Ronowska,  przewodnicząca Komisji Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli informując, iż projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię komisji. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 10 do protokołu). 
 

d) określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 r., 
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Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kwidzynie – omówiła projekt powyższej uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrała Katarzyna Opacka, przewodnicząca Komisji Polityki 
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej informując, iż 
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. 
 

Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 

 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 11 do protokołu). 
 

e) 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 przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania. 
 
Za przyjęciem głosowało – 16 osób, wstrzymało się  - 5 osób, głosów 
przeciwnych nie było. 

 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  12 do protokołu). 
 

f) o 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. 
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 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał treść 
uchwały. 
 
 Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania.  
 
Za przyjęciem głosowało – 16 osób, przeciw głosowały - 2 osoby, wstrzymały 
się  - 3 osoby.  

 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  13 do protokołu). 
 

g) uchwalenia aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego 
Powiatu Kwidzyńskiego, 
 
Robert Holiński – pracownik Wydziału Rozwoju Powiatu i Polityki 

Społecznej -  przedstawił aktualizację Strategii Rozwoju Społeczno – 
Gospodarczego  Powiatu Kwidzyńskiego.  

 
Przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego , Budżetu i Finansów 

Marek Szulc  poinformował, iż komisja  pozytywnie zaopiniowała powyższy 
projekt uchwały. 

 
W dyskusji głos zabrali radni Mirosław Górski, Zbigniew Koban. 
 
Odpowiedzi udzielił starosta Jerzy Godzik. 

 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 

uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Za przyjęciem głosowało – 16 osób, przeciw głosowały - 2 osoby, wstrzymały 
się  - 3 osoby.  

 
Uchwała została podjęta ( załącznik nr  14  do protokołu). 

 
h) przekształcenia trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej - Liceum 

Ogólnokształcącego w Prabutach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Prabutach, 

 
Danuta Woronowicz – członek zarządu – omówiła projekt powyższej 

uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrała Jolanta Szulc, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki informując, iż projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię komisji. 

 



 8 

Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 15 do protokołu). 
 

i) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół 
specjalnych w powiecie kwidzyńskim, 
 
Danuta Woronowicz – członek zarządu – omówiła projekt powyższej 

uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrała Jolanta Szulc, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki informując, iż projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię komisji. 

 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 

uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 16 do protokołu). 
 

j) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz 
warunków i sposobu ich przyznawania, 
 
Danuta Woronowicz – członek zarządu – omówiła projekt powyższej 

uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrała Jolanta Szulc, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki informując, iż projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię komisji. 

 
W dyskusji głos zabrali radni Zbigniew Koban, Mirosław Górski, Jerzy 
Grabowski. 

 
Odpowiedzi udzieliła członek zarządu Danuta Woronowicz.  

 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 

uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 

Za przyjęciem głosowało – 17 osób, przeciw głosowały - 4 osoby, 
wstrzymujących głosów nie było.   
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Uchwała została podjęta ( załącznik nr  17  do protokołu). 

 
k) zmianie uchwały Nr XXXV/251/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

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

 
Danuta Woronowicz – członek zarządu – omówiła projekt powyższej 

uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 

Głos zabrał Jerzy Grabowski  wiceprzewodniczący Komisji ds. Zdrowia, 
informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
  Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 18 do protokołu). 
 

l) przyznania tytułu „Honorowego Ambasadora Powiatu Kwidzyńskiego” 
Panu Markowi Krzykowskiemu. 
 

Jerzy Godzik – starosta – omówił projekt powyższej uchwały i prosi o jego 
przyjęcie. 

 
Głos zabrał Andrzej Hajdukiewicz, przewodniczący Komisji Statutowej 

informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 
 

 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
  Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 19 do protokołu). 
 

Ad. 9. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Andrzej Słowiński – radny – czy Pan Starosta może przedstawić wynik 

finansowy szpitala za rok  2013 oraz stan realizacji planowanych  
i zapowiadanych inwestycji w tym szpitalu.  

 
Czy Pan Wicestarosta  może przedstawić plan remontu dróg 

powiatowych, w jakim zakresie będą przeprowadzane i jakie środki zostaną 
przeznaczone  na remonty, wycinkę zakrzaczeń i prace wiosenne. 
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Ad.10. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

 
 Jerzy Godzik – starosta – wyniku finansowego nie mogę przedstawić, 
ponieważ bilans zamyka się do końca marca 2014 r. w związku z tym jeszcze go 
nie otrzymaliśmy ale jak tylko go otrzymamy będzie można zajrzeć w te 
dokumenty. Plan inwestycji – zwrócimy się do właściciela czyli dzierżawcy 
naszych udziałów o przedstawienie planów inwestycyjnych. Rozumiem, że nie 
chodzi panu radnemu o dostosowanie do wymogów Ministra Zdrowia lecz o coś 
więcej, czy Firma planuje dodatkowo przeprowadzić jakieś inwestycje. Prezes 
Juros poinformował nas, że niedługo ma przyjechać Prezes Naczelny i będziemy 
również na ten temat rozmawiać ale wiem, że Firma chce zrealizować POZ na 
terenie szpitala adoptując kotłownie.  
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – w tym roku byliśmy zmuszeni do 
ogłoszenia dwóch przetargów na remonty cząstkowe dróg. Pierwszy przetarg 
ogłoszony w miesiącu lutym, jego nie udało się rozstrzygnąć z tego powodu, że 
była jedna oferta i ona znacznie przewyższała nasze możliwości finansowe.  
W związku z tym zaraz w pierwszych dniach marca ogłosiliśmy kolejny 
przetarg, udało się wyłonić wykonawcę, wpłynęły trzy oferty. Jedna z nich 
spełniała nasze oczekiwania jeżeli chodzi o warunki kasowe. Jest to ten 
wykonawca, który wykonywał naprawy dróg w roku ubiegłym. Do prac 
wykonawca przystąpił w środę albo w czwartek ubiegłego tygodnia. Remontami 
cząstkowymi objęte zostaną wszystkie drogi utwardzone na terenie całego 
powiatu czyli około 200 km dróg. Zaczęliśmy od dróg zbiorczych. Pierwsza 
droga, która była robiona to droga Bądki – Jaromierz, następnie jak już państwo 
usłyszeliście przy korekcie budżetu to droga z Kwidzyna w kierunku Kamionki  
i po kolei następne drogi. Prawdopodobnie zaczniemy od terenu dolnego  
i stopniowo będziemy przechodzili dalej. W tym zakresie o który kolega radny 
pytał jest naprawa ubytków czyli popularnie nazywane dziurami: dwiema 
metodami – płytkie ubytki do 3 cm głębokości są uzupełniane emulsją  
i grysami, natomiast te co mają od 3 – 5 cm naprawa odbywa się poprzez 
wycięcie i uzupełnienie masa bitumiczną. Oprócz zabiegów remontowych, 
likwidujących ubytki będą wykonywane w tych miejscach gdzie jest to 
konieczne nowe nakładki czyli często na całej szerokości po kilkadziesiąt 
metrów kwadratowych nowej masy bitumicznej, likwidacja przełomów, 
pielęgnacja poboczy poprzez odkrzaczanie. To zadanie odbywa się przy pomocy 
skazanych, współpracujemy z Zakładem Karnym w Kwidzynie. Planujemy 
dwukrotne obkaszanie. W ramach tego zadania planujemy uzupełnienie znaków 
drogowych, które są regularnie niszczone. W tym roku jest metoda 
zamalowywania znaków drogowych czyli one muszą być wymienione, zawsze 
jest to około 100 – 150 znaków, które wymieniane są co roku za kwotę około 
30 000zł. Aktualnie trwa przetarg na modernizację przepustów pod drogami. 
Chcielibyśmy się skoncentrować na tych przepustach na terenie dolnym. 
Przystąpiliśmy do remontów dróg gruntowych a mamy ich ok. 30km. Te drogi 
zostały wyjęte z przetargu, idą w innej procedurze. Naprawy tych dróg 
gruntowych polegają na uzupełnianiu tłuczniem i wyrównaniu. Mamy tą drogę 
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na terenie Prabut w obrębie modernizacji linii kolejowej w fatalnym stanie, 
wiemy o tym odcinku. Jest natomiast podpisane porozumienie z inwestorem  
i wykonawcą, który zobowiązał się do naprawy tej drogi po zakończeniu tej 
inwestycji. Aktualnie wykonał bardzo prowizoryczne prace, uzupełnił tłuczniem 
– to nie jest to na co my czekamy, ale mamy porozumienie i obietnice, że ta 
droga zostanie przywrócona do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji.  
W kolejnym etapie w ramach tego przetargu planujemy na większych odcinkach 
niż w roku ubiegłym prowadzenie zabiegu, który nazywa się powierzchniowym 
utrwaleniem dróg. Zabieg ten polega na tym, że najpierw wyłatanie potem 
spryskanie emulsją i dwukrotnie grysami bazaltowymi. Ten zabieg 
wykonywany w roku ubiegłym na terenie każdej gminy okazał się bardzo 
skuteczny i chcielibyśmy robić to dalej. Jeśli chodzi o środki to państwo wiecie 
jakie są, bo one są w budżecie, na same remonty i prace o których mówimy 
mamy około miliona złoty. Prawdopodobnie jeszcze kilka ładnych tysięcy 
dojdzie z tytułu toczącego się okresu zimowego. Mamy nadzieję, że już zima 
nas nie zaskoczy, wydatkowaliśmy w tym roku na zimowe utrzymanie około 
320 000zł. Wszystkie prace, które zostały zaplanowane są już wykonywane  
w ramach tego jak pozwalają warunki pogodowe. Remonty powinny być 
ukończone w ciągu najbliższych trzech tygodni.  
  

 
Ad. 11. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 

   
Krystyna Łapacz – radna – podziękowała za remont drogi Kwidzyn – 

Trzciano – Straszewo i złożyła wniosek, aby zwrócić się do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich o naprawę skrzyżowania  łączącego drogę wojewódzką nr 524 
Brachlewo – Licze z drogą powiatową nr 3140G Kwidzyn – Trzciano.  
 
 Mirosław Górski – radny – zaprosił radnych jak również mieszkańców 
powiatu na obchody IV rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, która odbędzie się  
10 kwietnia. Uroczystość odbędzie się o godz. 1630  od złożenia kwiatów pod 
tablicą upamiętniającą Panią Izabelę Tomaszewską, dawniej mieszkankę 
naszego miasta. O godz. 1700rozpocznie się przemarsz do Katedry i o godz. 1800 
uroczysta Msza Św. W intencji ofiar.   
 

Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  posiedzenie przewodniczących 
komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się  7 kwietnia 2014 r. o godz. 
1530. 

− 4 kwietnia  b.r. o godz. 1700 na Zamku odbędzie się wręczenie tytułu 
Honorowego Ambasadora Powiatu Kwidzyńskiego Panu Markowi 
Krzykowskiemu i wręczenie Honorowych Nagród Przewodniczącego 
Rady Powiatu Kwidzyńskiego i Honorowych Nagród Starosty 
Kwidzyńskiego dorocznych nagród w Zakresie Kultury i Sportu.  
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Ad.12. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1815  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 

 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady 
                                                                                                
 
                                                                                        Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 


