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Protokół nr 6/VI 
 

z  sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 29 czerwca 2015 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 posiedzeniu jest radny Tomasz Świerczek. 
 
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 V sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 5 z działalności zarządu. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 
a) przyj ęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie 
kwidzyńskim na lata 2015-2020 oraz Programu oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 
lata 2015-2020, 

b) o zmianie Uchwały Nr XXXII/221/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustanowienia dorocznych 
Nagród Starosty Kwidzyńskiego za osiągnięcia w dziedzinach 
Przedsiębiorczości oraz Rynku Pracy, 

c) pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia drogi  
z użytkowania, 

d) pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia drogi  
z użytkowania, 

e) określenia kryteriów rekrutacji na zaj ęcia organizowane  
w Mi ędzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Kwidzynie branych pod 
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uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, 

f) określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego do internatu Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie, przyznania każdemu 
kryterium liczby punktów oraz okre ślenia dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia tych kryteriów, 

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

h) o zmianie uchwały Nr XL/280/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego, 

i) o zmianie uchwały nr III/16/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

j)  o zmianie uchwały Nr III/17/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 22 stycznia 2015r.  w  sprawie budżetu  powiatu  kwidzyńskiego 
na  rok  2015, 

k) przyj ęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno – 
Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2014 r., 

l)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu kwidzyńskiego za 
2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu 
kwidzyńskiego za 2014 r., 

m) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. 
 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
9. Wnioski i oświadczenia. 
10. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Do zaproponowanego projektu porządku  obrad Wicestarosta Andrzej Fortuna    
w imieniu zarządu proponuje w punkcie  podjęcie uchwał w sprawach 
wycofanie projektów uchwał w sprawie: 
 

c) pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia drogi  
 z użytkowania, 
d) pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia drogi  
 z użytkowania, 

 
Powodem tej propozycji zmiany jest brak porozumienia pomiędzy Zarządem 
Powiatu a Zarządem Województwa Pomorskiego w temacie opinii tej uchwały. 
 
 Rada Powiatu w obecności 20 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie przyjęła wniosek Wicestarosty Andrzeja Fortuny .     
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Następnie  przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad VI sesji 
Rady Powiatu Kwidzyńskiego z uwzględnieniem przyjętych  zmian. 

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

a) przyj ęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie 
kwidzyńskim na lata 2015-2020 oraz Programu oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 
na lata 2015-2020, 

b) o zmianie Uchwały Nr XXXII/221/2013 Rady Powiatu 
Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustanowienia 
dorocznych Nagród Starosty Kwidzyńskiego za osiągnięcia w 
dziedzinach Przedsiębiorczości oraz Rynku Pracy, 

c) określenia kryteriów rekrutacji na zaj ęcia organizowane  
w Mi ędzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Kwidzynie branych 
pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, 

d) określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego do internatu Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie, przyznania każdemu 
kryterium liczby punktów oraz okre ślenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, 

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

f) o zmianie uchwały Nr XL/280/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 
kwidzyńskiego, 

g) o zmianie uchwały nr III/16/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

h) o zmianie uchwały Nr III/17/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 22 stycznia 2015r.  w  sprawie budżetu  powiatu  
kwidzyńskiego na  rok  2015, 

i) przyj ęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno – 
Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2014 r., 

j)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu kwidzyńskiego 
za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu 
kwidzyńskiego za 2014 r., 

k) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. 
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7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
9. Wnioski i oświadczenia. 
10. Zamknięcie obrad sesji. 

 
Porządek obrad stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 
 

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

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

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 

Ad.5. Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 5  
z działalności zarządu. 
 
 Antoni Barganowski – radny – 29 maja 2015 roku Pan Starosta 
uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Zdrowie” którą 
zarządza od dwóch lat Wrocławska Spółka EMC Instytut Medyczny. Na V Sesji 
Rady Powiatu w dniu 27 kwietnia 2015 r. mieliśmy informacje aktualnego 
Prezesa Spółki „Zdrowie” Pana Dariusza Brzezińskiego, którą uzupełniała 
Prezes Zarządu EMC Instytut Medyczny Pani Agnieszka Szpara o sytuacji 
finansowej spółki, jej dotychczasowych działaniach oraz szeroko zakrojonych 
planach inwestycyjno – modernizacyjnych w naszym Kwidzyńskim Szpitalu do 
końca 2016 roku kiedy to mija aktualny termin dostosowania tej placówki do 
wymogów unijnych. W imieniu Klubu Radnych SLD zadałem obu prezesom 
szereg pytań na które uzyskałem częściową odpowiedź, pytania zadawali 
również inni Radni. Tymczasem w ostatnich tygodniach i dniach do naszych 
Radnych a szczególnie do Pana Przewodniczącego Jerzego Śniega docierały 
niepokojące wiadomości, które omawialiśmy na posiedzeniu naszego Klubu 
Radnych. Jako Przewodniczący Klubu zostałem zobligowany do zadania Panu 
Staroście kilku pytań i postawieniu kilku wniosków. 
 Na jakich zasadach i na jaki procent EMC Instytut Medyczny udzielił 
Spółce pożyczek na pokrycie zobowiązań  i na bieżącą działalność oraz czy za  
3 lata kiedy użytkownicy naszego szpitala gdyby zrezygnowali z przyrzeczonej 
umowy zakupu wszystkich udziałów nie zażądają oni zwrotu poniesionych 
nakładów. 
 Czy prawdą jest, że na odprawie z ordynatorami oddziałów Prezes 
Brzeziński zapowiedział, że nie będzie rozbiórki baraku przyszpitalnego  
i budowy nowej przechodni co zapowiedział podczas naszej Sesji Rady Powiatu 
i o czym pisała lokalna prasa. Także inne obietnice dane podczas wspomnianej 
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Sesji są podobno nieaktualne. W związku z tym chcemy wiedzieć czy i jakie 
działania inwestycyjno – modernizacyjne oraz kiedy podejmie w szpitalu Spółka 
EMC Instytut Medyczny tym bardziej, że do końca roku 2016 zostało tylko 18 
miesięcy a brak jest opracowania planów i kosztorysu tak niezbędnych zmian  
o których sam Prezes Brzeziński mówił, że nie da się tego wykonać w ciągu 
roku. Dlatego niektórzy nasi rozmówcy z kręgów medycznych obawiają się czy 
obecne władze Spółki rzeczywiście działają na jej korzyść a Spółka EMC nie 
zamierza przejmować szpitala po 1 czerwca 2018 roku kiedy to minie termin 
obowiązującej umowy podpisanej z Panem Starostą. Prosimy o przedstawienie 
Radzie Powiatu umowy przekazania naszego szpitala Spółce EMC Instytut 
Medyczny z Wrocławia oraz ze wszystkimi aneksami i aktualnymi 
dokumentami według stanu na dzień dzisiejszy. Mimo wcześniejszych obietnic 
ze strony Pani Danuty Woronowicz nasz Radny, Przewodniczący Komisji 
Budżetowej Pan Piotr Wilk do dzisiaj nie otrzymał tej umowy i tych 
dokumentów. Prosimy o przedstawienie protokołu z ostatniego Walnego 
Zgromadzenia Wspólników Spółki Zdrowie podczas którego padła informacja  
o żądaniu zwrotu od byłych Prezesów Spółki „Zdrowie”, kwot które spółka 
musiała zapłacić Gdańskiemu Oddziałowi NFZ z powodu nieprawidłowości na 
ówczesnym oddziale kardiologicznym. Chcemy też wiedzieć kto odpowiadał  
i odpowiada bo władze Spółki ostatnio się zmieniły za to, że realizowane 
projekty z udziałem środków unijnych lub NFZ nie uzyskały pozytywnej oceny 
powykonawczej i Spółka „Zdrowie” musi zwracać prawdopodobnie kilka 
milionów zł. Pan Starosta dostaje comiesięczne informacje o sytuacji Spółki 
„Zdrowie” prosimy aby Radni mogli się z tymi informacjami zapoznać oraz aby 
w przyszłości podczas omawiania na komisjach lub na Sesji Rady Powiatu 
sytuacji Spółki „Zdrowie” lub Spółki KPPT byli również obecni przedstawiciele 
naszego powiatu w Radach Nadzorczych tych Spółek i na bieżąco udzielali 
Radnym odpowiednich wyjaśnień. Atmosfera wśród załogi szpitala nie jest 
najlepsza, krążą różne opinie dlatego chcemy aby społeczeństwo Miasta  
i Powiatu uzyskało rzetelną, aktualna informację o kondycji finansowej  
szpitala, o realizacji zobowiązań wynikających z przekazania przez Powiat  
i Miasto udziałów Spółce EMC Instytut Medyczny z Wrocławia.  
 
  
Odpowiedzi udzielił : 
 
 Jerzy Godzik – starosta – te wszystkie pytania, które Radny zadał nie 
jestem w stanie w tej chwili na nie odpowiedzieć bo to jest fizycznie 
niemożliwe. Zgromadzenie Wspólników tych tematów w ogóle nie dotykało  
i tych informacji czy plotek, doniesień na Zgromadzeniu Wspólników nie 
rozpatrywaliśmy. Tam były zupełnie inne sprawy dyskutowane. Przy ilości tych 
pytań, które kolega Radny zadał nie jestem w stanie uchwycić jakiegoś takiego 
logicznego ciągu bo kolega wchodzi w kompetencje Rady Nadzorczej żeby 
Rada Powiatu była członkiem Rady Nadzorczej to jest w ogóle jakieś 
pomieszanie z poplątaniem. Posiedzenia Rady Nadzorczej nie mogą kolidować, 
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pamiętajmy, że umowa użyczenia udziałów to jest takie coś, że ten kto ma te 
użyczone udziały jest większościowym udziałowcem i w imieniu powiatu 
sprawuje wszelkie funkcje i podejmuje decyzje. Zabezpieczenia, które mamy  
w umowie przeczą temu co Pan Radny mówi to nie tak, że my byśmy musieli 
zwrócić tylko Spółka EMC musiałaby nam zwrócić i tego typu podobne 
zabezpieczenia w umowie są. Co do meritum każdego z pytań to trzeba to 
odsłuchać i do tego się ustosunkujemy tam gdzie nie ma tajemnicy handlowej  
i tajemnicy przedsiębiorstwa, tam oczywiście zwrócimy się do EMC i Spółki 
„Zdrowie” jeśli dostaniemy odpowiedź zgodną z prawem i pozwalającą na 
udostępnienie bo może być tak, że będzie zastrzeżenie, że po podpisaniu 
klauzuli tajności można będzie się zapoznać przez poszczególnych Radnych. 
Nie wiem jaka będzie odpowiedź ale ja już się zwróciłem z pewnymi 
zapytaniami do Prezesów EMC może trochę w innych tematach, kiedy w jakich 
terminach będą te inwestycje realizowane bo informacji, że nie będą 
realizowane nie dostałem.  
 
 Zbigniew Koban – radny – Pan Starosta spotkał się z przedstawicielami 
PGNiG na temat organizacji przedsiębiorstwa czy można coś bliżej na ten temat. 
   
 Piotr Wilk – radny – mój kolega Radny nie prosił  aby Rada była 
członkiem na posiedzeniach Zgromadzenia Wspólników czy, wchodziła w skład 
Rady Nadzorczej tylko prosił o to, jeśli jest to niezgodne z prawem i nie spełnia 
wymogu formalno prawnego  to proszę odpowiedzieć że „nie” natomiast 
prosiliśmy tylko o to żeby przedstawiciel w Radzie Nadzorczej w imieniu 
Powiatu brał udział w posiedzeniach Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu  
i Finansów i był obecny na Sesji. 
Jako nowy Radny w tej Radzie nie wiem czy projekt umowy czy tez umowa 
podpisana pomiędzy Panem Starostą a Spółką EMC była dyskutowana  na 
posiedzeniach Komisji czy też na posiedzeniu Rady Powiatu. Nie wiem czy 
poszczególni członkowie Rady mogli się z nią zapoznać natomiast wiem, że 
swojego czasu ktoś z Radnych mówił o tym, że treść tej umowy można było 
znaleźć na stronie BIP. Natomiast wracając do mojej prośby do Pana Starosty 
cztery miesiące temu. Nie upieram się, że strona formalno prawna w kwestii 
tajemnicy biznesowej jeżeli jest tam ujęta taka klauzula obowiązuje jeśli prawo 
tak mówi natomiast chodzi mi tylko o czas działania Członków Zarządu 
Starostwa. Jeśli ja w miesiącu marcu na posiedzeniu Komisji ds. Zdrowia  
w obecności mojego Przewodniczącego Komisji proszę o udostępnienie mi 
treści tejże umowy, otrzymuje odpowiedź że „tak” od członka zarządu, jeśli  
w miesiącu kwietniu na tejże Komisji ds. Zdrowia pytam tego samego członka 
zarządu czy otrzymam również w obecności Przewodniczącego Komisji treść tej 
umowy odpowiedź pada „tak”, mijają kolejne miesiące i w miesiącu czerwcu 
dopiero na posiedzeniu Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów pod 
nieobecność tego członka zarządu Pani z Rady przynosi mi wniosek do 
wypełnienia, który nosi klauzulę, że może być odpłatna abym napisał prośbę do 
Pana Starosty o przekazanie treści tej umowy. Być może jest to procedura 
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prawna ja nie neguje tej procedury tylko nie mogę się zgodzić z czasem 
załatwiania sprawy i prośby Radnego, jeżeli obojętnie kto by to nie był czy to 
jest osoba z Rady czy mieszkaniec Miasta czy Powiatu nie może być załatwiony 
przez cztery miesiące. Jeżeli procedury klauzuli tajności obowiązują w tejże 
umowie to jestem przekonany, że każdy członek zarządu powinien znać jej treść 
i wiedzieć o tym i już w miesiącu marcu mi odpowiedzieć. Panie Radny nie 
otrzyma Pan tej umowy ponieważ obowiązuje klauzula jawności i tyle tylko 
chciałem powiedzieć natomiast cztery miesiące trwa procedura i moje prośby  
o otrzymanie tej umowy i nie otrzymuje tej umowy i tylko o to mi chodzi.   
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu – rzeczywiście Pan Radny 
zgłaszał taką wolę nie pamiętam czy to jest zapisane w protokole czy nie  
i w jakim trybie ta prośba została skierowana i dzisiaj bez sprawdzania 
protokołu nie jestem w stanie przewidzieć czy to był marzec ale kolejność 
załatwiania sprawy nie zgadza mi się z tym co Pan Radny przedstawił. Wydaje 
mi się, że to było później niż w marcu, w maju nie było mnie na komisji 
ponieważ byłam dwa dni oddelegowana do innych obowiązków służbowych 
poza Kwidzyn. Natomiast Pan mówi, że nie było mnie na ostatniej Komisji, na 
ostatniej Komisji byłam. W międzyczasie kiedy Pan składał takie 
zapotrzebowanie sprawdziłam procedurę, która obowiązuje, mam również 
opinię prawną, że jeśli Radny potrzebuje jakiejś informacji publicznej może na 
zasadach ogólnych wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej 
złożyć wniosek o udostępnienie interesującej go informacji. To są dokumenty, 
które są w naszych zasobach i musimy rejestrować w jaki sposób są wydawane 
dlatego poprosiłam po Komisji ds. Zdrowia Panią obsługującą Radę żeby Panu 
taki wniosek udostępniła z informacją, że oczywiście Radni są zwolnieni z takiej 
opłaty w naszym Urzędzie. Też nie może być Pan potraktowany inaczej jak inni 
Radni, którzy już o różne inne informacje występowali i składali taki wniosek  
i za pośrednictwem takiego wniosku informacje dostali. Jeśli rzeczywiście to był 
za długi termin, ja nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć czy to był marzec 
to Pana przepraszam. W międzyczasie wyjaśniałam sprawy, w maju się nie 
widzieliśmy być może mi to umknęło uwadze w następnych miesiącach. 
Oczywiście po złożeniu takiego wniosku będzie Pan mógł otrzymać informację, 
skierujemy jeszcze do Pana mecenasa ale myślę, że nic nie będzie stało na 
przeszkodzie.  
 
 Jerzy Godzik – starosta – proszę państwa nie możemy wracać do roku 
2013 kiedy myśmy podpisali tę umowę i pytać się czy obecna Rada też ma tę 
umowę przetrawić, przekonsultować bo to jest fizycznie niemożliwe. Umowa 
obowiązuje obydwie strony i nie widzę możliwości pytania się Radnych. Poza 
tym są to kompetencje Zarządu i nawet gdyby Rada chciała nie może bo to są 
wyroki itd. zmusić Zarządu do tego aby z Radą konsultować podpisywanie 
umów.  
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 Jerzy Grabowski – radny – chciałbym bezpośrednio zwrócić się do  
Pana Starosty z pewnymi wnioskami czy konkluzjami. Potwierdzam te kwestie 
o których mówił kolega Radny Antoni Barganowski. Rzeczywiście na 
posiedzeniu Komisji ds. Zdrowia mówiono o spotkaniu na którym 
prawdopodobnie przedstawiono takie informacje, które stały się w momencie 
prezentacji przez Panią Dyrektor i Zarząd Spółki EMC informacjami 
publicznymi dlatego też bardziej chodziłoby o to o ile jest to prawdą co 
ogłoszono na forum ordynatorów, wiemy, że nie jest to organ decydujący, 
prawdopodobnie przedstawiono taką informację ale ona prawdopodobnie cały 
czas potwierdzam odbiegała w znaczny sposób od tego co zaprezentowano nam 
tutaj na Sesji. Bardziej chodziłoby o to co jest informacją publiczną na ile 
zaistniały te zmiany czy różnice i na ile one maja wpływ na dalsze nasze 
funkcjonowanie i o to bardzo bym prosił Pana Starostę lub inną osobę do tego 
upoważnioną aby takie informacje przedstawić. Najbardziej chodzi o to aby nikt 
z obserwujących tutaj tą Sesję nie miał przekonania, że cokolwiek próbuje się 
tutaj ukrywać. 
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – po pierwsze chciałbym powiedzieć, 
że na tej Sali znajdują się Radni, którzy tą umowę otrzymali i wiedza w jaki 
sposób można ja otrzymać. Szkoda, że kolega nie zapoznał się z instrukcją naszą 
wewnętrzną w jaki sposób udostępniamy dokumenty nie tylko Radnym ale 
każdy mieszkaniec może się zgłosić i zażądać pewnych informacji i jesteśmy 
zobowiązani je udostępnić a nawet skserować te dokumenty wobec  tego taka 
możliwość istnieje. Nie zrozumiałem wniosku mówiącego o tym żeby 
przedstawiciel Rady Nadzorczej Spółki „Zdrowie” uczestniczył  
w posiedzeniach Komisji Budżetowej, nie wiem po co. Jeżeli kolega 
doprecyzuje ten wniosek może zrozumiem. Jeśli chodzi o organy decyzyjne  
w Spółce. Jasno bardzo określa umowa Spółki, który organ podejmuje jakie 
decyzje. Nic mi nie wiadomo na ten temat aby Rada Ordynatorów podejmowała 
decyzje o zmianie planu inwestycyjnego jeżeli próbujemy przełożyć na tą salę 
dyskusje często prywatne co ostatnio ma bardzo często miejsce, prowadzone  
w jakimś gronie nieformalnym i robimy z tego problem to chyba nie jest 
właściwe miejsce. Chciałbym żebyśmy mówili o faktach, rzeczach 
sprawdzonych jeżeli Pan Przewodniczący Śnieg ma takie informacje a jeden  
z kolegów tutaj się na to powołał chyba Radny Antoni Barganowski, że Pan 
Przewodniczący ma takie informacje to niech je przedstawi.  
 
 Antoni Barganowski – radny -  ja nie użyłem słowa, że Rada 
Ordynatorów bo takiego „ciała” nie ma, jest organem stanowiącym tylko doszły 
do nas informacje, że na odprawie ordynatorów z Prezesem Spółki padły inne 
informacje co do planów inwestycyjnych, modernizacyjnych szpitala niż niecałe 
dwa miesiące wcześniej, które były przedstawione na Sesji. Chcemy wiedzieć 
jak ta sprawa na dzisiaj wygląda. Mieszkańcy naszego powiatu i my wszyscy 
chcemy wiedzieć bo to budzi nasze kontrowersje i tak jak powiedział 
Przewodniczący Jerzy Grabowski  chodzi o to żebyśmy mieli jasny obraz 
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aktualnej sytuacji i planów działania Spółki dzierżawiącej, użytkującej nasz 
szpital.  
 
 Jerzy Godzik – starosta – Panie Przewodniczący chciałbym zaznaczyć, 
że jesteśmy przy sprawozdaniu z działalności zarządu powiatu kwidzyńskiego  
a poszliśmy do interpelacji i pytamy się czy prawda jest że jakoby? Ja 
odpowiadam co było na posiedzeniu Zarządu w tym punkcie. Takich rzeczy na 
posiedzeniu Zarządu nie było a już zdążyłem państwu powiedzieć, że zwróciłem 
się na piśmie do Zarządu EMC z pytaniem o co państwo pytacie to już poszło  
i czekam na odpowiedź.  
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – Panie Starosto jest tutaj takie 
wyjaśnienie 29 maja 2015 r. Starosta Jerzy Godzik wziął udział  
w Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Zdrowie” z siedzibą w Kwidzynie. 
Koledzy odnosili się do tego punktu bo Pan Starosta był na tym walnym wobec 
czego chcieli zadać pytania.   
 
 Zbigniew Koban – radny – rozumiem, że koalicjanci muszą sobie różne 
rzeczy wyjaśnić cieszę się, że dzieje się to publicznie natomiast mnie interesuje 
co z Gazownią ponieważ bezpieczeństwo w zakresie gazowniczym jest też 
istotne tak jak bezpieczeństwo zdrowotne i byłbym wdzięczny gdyby na 
wszystkie pytania Radnych nawet tych z opozycji uzyskać odpowiedź.  
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – spotkanie z przedstawicielami PGNiG 
odbyło się z inicjatywy Pana Burmistrza po tym kiedy PGNiG podjęło decyzję  
o reorganizacji swojej Spółki i zlikwidowało kilka punktów w różnych miastach 
naszego województwa. Prosiliśmy o to spotkanie i pytania padały szczególnie  
w temacie bezpieczeństwa, mamy zapewnienie, że to bezpieczeństwo nie 
zostanie zmniejszone natomiast podnoszony temat przypadku zdarzeń losowych, 
kto może odciąć ten gaz na terenie całego województwa robi to straż pożarna. 
Straż jest pierwsza i nie czeka na przyjazd przedstawicieli gazowników. Nasi 
Strażacy podnosili temat, że nie są przeszkoleni, maja deklaracje, że zostaną 
przeszkoleni, pouczeni jak to należy wykonać natomiast nie mamy wpływu na 
proces reorganizacji Spółki, która jest Spółką samodzielną i nie możemy 
ingerować gdzie oni maja prowadzić i jakie punkty i jak techniczna obsługa tej 
instytucji, która istnieje na terenie powiatu kwidzyńskiego ma wyglądać. Mamy 
zapewnienie o dobrej współpracy ze Strażą Pożarną i samorządami.    
 
Rada Powiatu w obecności  20 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 5 z działalności zarządu. 
 

Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr  5  do protokołu). 
 
Ad.6.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach : 
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a) przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie 
kwidzyńskim na lata 2015-2020 oraz Programu oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 
lata 2015-2020, 

 
Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kwidzynie -  szczegółowo omówiła projekt uchwały i prosi o jego podjęcie. 
 

Głos zabrała Katarzyna Opacka, przewodnicząca Komisji Polityki 
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej informując, iż 
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 
 
W dyskusji głos zabrali radni: Zbigniew Koban, Mirosław Górski, Jerzy 
Grabowski. 
 
Odpowiedzi udzielili: Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, Jerzy Godzik – Starosta. 
 

Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Podczas głosowania nad uchwałą na sali  obrad obecnych było 19 radnych. 
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 6 do protokołu). 
 

b) o zmianie Uchwały Nr XXXII/221/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustanowienia dorocznych 
Nagród Starosty Kwidzyńskiego za osiągnięcia w dziedzinach 
Przedsiębiorczości oraz Rynku Pracy, 

 
 

Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu - omówił projekt 
powyższej uchwały i prosi o jego podjęcie. 
 

Głos zabrała Bożena Rybus, przewodnicząca Komisji Statutowej 
informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 
W dyskusji głos zabrali radni: Zbigniew Koban, Mirosław Górski.  
 
Odpowiedzi udzielili: Jerzy Śnieg – Przewodniczący Rady, Jerzy Godzik – 
Starosta. 
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Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Podczas głosowania nad uchwałą na sali  obrad obecnych było 20 radnych. 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, wstrzymała się – 1 osoba, przeciw 
głosowały – 4 osoby. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 7 do protokołu). 
 

c) określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia organizowane  
w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Kwidzynie branych pod 
uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, 

 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu – omówiła projekt powyższej 
uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrała Krystyna Łapacz , 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 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 

 
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 8 do protokołu). 

 
d) określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego do internatu Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie, przyznania każdemu 
kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia tych kryteriów, 

 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu – omówiła projekt powyższej 
uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrała Krystyna Łapacz , 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. 
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 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 

 
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 9 do protokołu). 

 
e) 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 Krystyna Łapacz , przewodnicząca Komisji Edukacji, 
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki informując, iż projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię komisji. 
 
W dyskusji głos zabrał radny: Mirosław Górski.  
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania. 
 
 Za przyjęciem głosowało – 15 osób, wstrzymało się – 0 osób, przeciw 
głosowało – 5 osób. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 10 do protokołu). 
 

f) o zmianie uchwały Nr XL/280/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 27 października 2014r. 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, przewodniczący 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 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 

 
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 11 do protokołu). 
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g) o zmianie uchwały nr III/16/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej  prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

 
Ewa Bejgrowicz – skarbnik – omówiła projekt powyższej uchwały i prosi 

o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrał Piotr Wilk, przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
Budżetu i Finansów informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
komisji. 
 
Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg 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 12 do protokołu)  
 

h) o zmianie uchwały Nr III/17/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 22 stycznia 2015r.  w  sprawie budżetu  powiatu  kwidzyńskiego 
na  rok  2015, 

 
Ewa Bejgrowicz – skarbnik – omówiła projekt powyższej uchwały i prosi 

o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrał Piotr Wilk, przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
Budżetu i Finansów informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
komisji. 
 
W dyskusji głos zabrał: radny Marek Strociak 
 
Odpowiedzi udzielił: starosta Jerzy Godzik  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ewa Stec odczytała treść uchwały. 
 
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania. 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, przeciw głosowało – 5 osób, głosów 
wstrzymujących nie było. 
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 13 do protokołu)  
 

i) przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno – 
Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2014 r., 



 14 

 
 Robert Holiński – Wydział Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej -  
przedstawił Sprawozdanie z realizacji  Strategii  Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2014 rok. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił 
przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu o przedstawienie opinii  
w sprawie Sprawozdania z realizacji  Strategii Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za rok 2014. 
 
1. Danuta Kosewska – przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej - na posiedzeniu  komisja pozytywnie 
zaopiniowała sprawozdanie. 
 
2. Kazimierz Kończalski – przewodniczący Komisji ds. Wsi i Infrastruktury 
Wiejskiej - na posiedzeniu  komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
3. Krystyna Łapacz   – przewodnicząca   Komisji  Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki – na posiedzeniu komisja pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie. 
 
4. Tomasz Frejnagiel – przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  
i Bezpieczeństwa Obywateli - na posiedzeniu  komisja pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie. 
 
5. Jerzy Grabowski – przewodniczący Komisji ds. Zdrowia- na posiedzeniu  
komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
6 . Katarzyna Opacka – przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej, Opieki 
Społecznej i Aktywizacji Zawodowej - na posiedzeniu  komisja pozytywnie 
zaopiniowała sprawozdanie. 
 
7. Piotr Wilk –przewodniczący  Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu  
i Finansów - na posiedzeniu  komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
8. Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej - na posiedzeniu  
komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania.  
 
Podczas głosowania nad uchwałą na sali  obrad obecnych było 19 radnych. 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, przeciw głosowały – 4 osoby, głosów 
wstrzymujących nie było. 
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Uchwała została podjęta (załącznik nr 14 do protokołu)  

 
 Leszek Czarnobaj – senator – przedstawił kilka słów dotyczących prac 
parlamentarnych i również to co jest przedmiotem spraw bieżących dotyczących 
samorządów.  
 
W dyskusji głos zabrali: radny Tomasz Frejnagiel,  Jerzy Godzik – starosta  
 

j) zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu kwidzyńskiego za 
2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu 
kwidzyńskiego za 2014 r., 

 
Jerzy Godzik – starosta-  omówił projekt powyższej uchwały i prosi  

o jego przyjęcie. 
 
Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 

poinformował, że Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniami 
stwierdziła zgodność danych wykazanych w tych sprawozdaniach z danymi 
wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za 
rok 2014. W dniu 2 czerwca 2015r. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu 
sporządziła Opinię w sprawie wykonania budżetu za rok 2014 – załącznik nr 15 do 
protokołu oraz sporządziła Wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu 
kwidzyńskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego w 2014 roku – 
załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ewa Stec odczytała Uchwałę  
Nr 089/p117/R/I/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Gdańsku z dnia 16 kwietnia 2015 roku-  załącznik nr 17 do protokołu.  
 
Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania.  
 
Podczas głosowania nad uchwałą na sali  obrad obecnych było 19 radnych. 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, przeciw głosowało – 4 osób, głosów 
wstrzymujących nie było. 
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 18 do protokołu)  
 

k)   absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. 
 
Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – omówił 

projekt powyższej uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
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Następnie odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
kwidzyńskiego w sprawie udzielenia zarządowi Powiatu kwidzyńskiego 
absolutorium za rok 2014, który został przesłany do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku – załącznik nr 19 do protokołu.  

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antoni Barganowski odczytał Uchwałę 
Nr 138/p117/A/I/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Gdańsku z dnia 9 czerwca 2015 roku – załącznik nr 20 do protokołu. 

  
Jerzy Grabowski  przedstawił Oświadczenie Klubu Radnych Obywatelskiego 
Porozumienia samorządowego w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie 
wykonania budżetu za 2014 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 
Kwidzyńskiego – załącznik nr 21 do protokołu. 

Antoni Barganowski – przedstawił Stanowisko Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego dotyczące Uchwały VI Sesji 
Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2015 r. roku w sprawie rozpatrzenia 
sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za 
2014 rok, sprawozdania finansowego za 2014 rok i udzielenia Zarządowi 
Powiatu Kwidzyńskiego absolutorium za 2014 rok. – załącznik nr 22 do protokołu.  

W dyskusji głos zabrali: 

Radni: Mirosław Górski, Bożena Rybus, Zbigniew Koban, Danuta Kosewska 
oraz starosta Jerzy Godzik. 

Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania.  
 
Podczas głosowania nad uchwałą na sali  obrad obecnych było 19 radnych. 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, przeciw głosowały – 4 osoby, głosów 
wstrzymujących nie było. 
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 23 do protokołu)  
  

Jerzy Godzik – starosta- w imieniu zarządu podziękował za udzielenie 
absolutorium. 

 
 Ad. 7. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
 Marek Strociak – radny – moje pytanie dotyczy CKZiU. Mieszkańcy, 
rodzice pytają mnie o łączenie klas III obecnych a w przyszłości IV, podobno 
jest taki pomysł na połączenie tych klas w jedną klasę ok. 40 osobową. Czy  
w arkuszu organizacyjnym na rok przyszły dyrektor szkoły planował takowe 
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połączenie lub w jakimkolwiek innym dokumencie, dotyczy to klas III 
technikum.   
 
 Zbigniew Koban – radny – dwie interpelacje związane z wcześniejszymi 
moimi interpelacjami. Pierwsza dotyczy prenumeraty prasy oraz dawania 
ogłoszeń itd. Otrzymałem odpowiedź za którą bardzo dziękuję natomiast proszę 
o rozszerzenie tego żeby te kwoty zbite globalne były rozbite na poszczególne 
tytuły prasowe oraz na poszczególne prenumeraty, ile egzemplarzy, 
poszczególnych tytułów się prenumeruje. 
 Otrzymałem odpowiedź dotyczącą mojego zapytania w kwestii Spółki 
EMC i kredytowania przez ta Spółkę, Spółki „Zdrowie” odpowiedź która mnie 
absolutnie nie satysfakcjonuje ponieważ ta odpowiedź zawiera się w takim 
stwierdzeniu, że Spółka „Zdrowie” po tym jak udziały zostały tam 
wydzierżawione nie ma obowiązku udzielania informacji publicznej i jest tam 
również ochrona informacji wynikającej z ustawy nieuczciwej konkurencji. 
Potrzebuję tutaj wsparcia prawnego w tym zakresie, uważam, że jest to 
odpowiedź nie w porządku. W informacji dotyczącej majątku powiatu 
otrzymujemy taką informację raz do roku z której wynika, że wszystkie udziały 
Spółki „Zdrowie” należą do powiatu kwidzyńskiego. Z tego wynika, że jest tutaj 
pewna sprzeczność ale oczekuje pomocy w tym zakresie bo uważam, że ta 
sprawa jest istotna.  
 Mieliśmy informację, że Pan Starosta reprezentował powiat kwidzyński 
na Walnym Zgromadzeniu  Udziałowców i chciałbym uzyskać jeśli jest to 
możliwe informacje o tym czy były tam głosowane uchwały dotyczące 
egzekwowania odpowiedzialności materialnej wobec prezesów tej spółki  
w poprzednich okresach i jeżeli można to chciałbym się dowiedzieć  kogo to 
dotyczyło i jak głosował przedstawiciel powiatu w tych poszczególnych 
przypadkach. 
 
 Ewa Stec – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – zwracam się do pana 
Starosty i do Zarządu  o powołanie Rady Seniorów w powiecie kwidzyńskim. 
Sama prowadzę Stowarzyszenie Seniorów i wiem jak jest, uczestniczyłam w 
konferencji dwudniowej. Chciałabym aby taka rada powstała, byliśmy na 
szkoleniach przy Gminie Kwidzyn i już wiemy, że zostanie powołana taka rada 
przy gminach.   
 
 Mirosław Górski – radny – ponieważ zostałem pomówiony przez Pana 
Starostę, że zadłużyłem Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Kwidzynie który potem został zlikwidowany i przekształcony w Spółkę 
„Zdrowie” na kwotę 6 milionów zł. To proszę o przedstawienie takiej 
informacji, prezentacji z podaniem jaki był dług z działalności operacyjnej 
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, jakie były zobowiązania 
wynikające z likwidacji czyli wypłaconych odpraw, należności z tytułu ustawy 
203, podwyżek płac pielęgniarek po strajku pielęgniarek które jak państwo 
pamiętacie albo i nie akurat w tym czasie nałożyły się na ten proces likwidacji  
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i jaki był realny udział zadłużenia. Proszę też żebyście państwo odszukali  
w swoich dokumentach po likwidacji ZOZ dokument kasy chorych w którym 
wypowiedziała ona umowę zawartą z Samodzielnym Publicznym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej rok wcześniej z dnia na dzień i obniżyła kontrakt temu 
zakładowi o 30%. Wtedy proszę szukać odpowiedzi dlaczego wynik finansowy, 
który był rzeczywiście ujemny i opiewał na koniec likwidacji o ile pamiętam na 
kwotę 1 600 000zł z działalności operacyjnej, skąd to się wzięło otóż  
z wypowiedzenia umowy przez kasę chorych. Przypominam też Panu, że  
w owym czasie istniały organy nadzorcze, które również uczestniczyli pańscy 
koledzy bo Przewodniczącym Rady Nadzorczej, który zatwierdzał plan 
finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej był Pan 
Leszek Czarnobaj obecny Senator.  
 

 Ad. 8. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 

 Jerzy Godzik – starosta – wszystkie pytania radnego Zbigniewa Kobana 
nie jestem w stanie odpowiedzieć, prześlemy na piśmie. Wsparcie prawne jako 
radnemu udzielimy, mecenas odpowie na wszystkie pytania.  
 Powołanie Rady Seniorów jestem jak najbardziej za, teraz jesteśmy na 
etapie powołania Rady Młodzieży Powiatu. Jako Burmistrz miałem do czynienia 
z Radą Młodzieży  to nie jest wcale takie złe bo uświadamianie społeczeństwa   
tego młodszego i starszego o tym co się u nas dzieje co my możemy a co jest 
„biciem piany politycznej” to jest w interesie nas wszystkich.  
 Dokumenty, które Pan Radny Górski mówił są gotowe bo ja parę lat temu 
miałem takie wystąpienie i przytaczałem te kwoty. To, że teraz to zadłużenie 
jest takie małe to był wysiłek i ogrom tego co powiat wniósł do Spółki ale to 
kiedyś musi się skończyć bo my mamy środki unijne, mamy inne zadania ale 
oczywiście przygotujemy i poinformujemy.  
 
 Zbigniew Koban – radny – prosiłem jeszcze o informacje dotyczącą 
przebiegu Walnego Zebrania Udziałowców w Spółce „Zdrowie”, chodziło o to 
czy były głosowane wnioski dotyczące egzekwowania należności wobec 
członków zarządu czy prezesów w poprzednich kadencjach, kogo to dotyczyło  
i jak w tych sprawach głosował przedstawiciel powiatu, czy Pan Starosta może 
mi na to pytanie odpowiedzieć czy nie?   
 
 Jerzy Godzik – starosta – oczywiście mogę i udzielę na piśmie tak jak 
mówiłem. 
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu – nie pamiętam jaki jest skład 
osobowy w tej klasie bo trudno mi zapamiętać wszystkie klasy we wszystkich 
projektach organizacyjnych. Na pewno żaden dyrektor nie przedstawił projektu 
w których są 40 – osobowe klasy. Rzeczywiście pani dyrektor w projekcie 
złożyła połączenie dwóch klas, nie pamiętam czy to są klasy III ale jeśli od 
pierwszej klasy przez 3 lata spada liczba uczniów w klasach równoległych z ok. 
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30 na poniżej 20 to Pani Dyrektor odpowiadająca za organizacje pracy ma 
prawo taki ruch wykonać i to nie jest niczym szczególnym jeśli jest trzydzieści 
pare osób w klasie. Tym bardziej, że jeśli chodzi o klasy zawodowe to i tak 
przedmioty zawodowe maja w podziale na grupy bo tak to wynika z charakteru 
zajęć i oczywiście część przedmiotów ogólnych też maja w grupach.  
  
 Ad. 9. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
 
 Krystyna Łapacz – radna – w tamtym tygodniu zakończyły się zajęcia 
edukacyjne w naszych szkołach. Chciałabym podziękować wszystkim  
w imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki 
dyrektorom, zastępcom, nauczycielom pedagogom, wychowawcom na rzecz 
szkolnictwa i życzę wszystkim pracownikom przyjemnych wakacji. Gratuluje 
tegorocznym absolwentom i życzę młodzieży i dzieciom z naszego powiatu 
wesołych wakacji.  
 
 Piotr Wilk – radny – przedstawił odpowiedź na interpelację dotyczącą 
skierowania przez Pana Starostę zapytania dotyczącego przyczyn dlaczego  
w naszym województwie w skali kraju występuje największa ilość zachorowań 
na różne rodzaje nowotworów.  
 
 Zbigniew Koban – radny - Zaprosił wszystkich na uroczystości  14 
sierpnia 2015 r. w związku z 33 rocznicą pobicia internowanych w kwidzyńskim 
zakładzie karnym. Uroczystości rozpoczną się 14 sierpnia 2015 r. o godz. 12:00 
pod Zakładem Karnym w Kwidzynie.   
 Kilka lat temu podjęliśmy uchwałę o powołaniu Pana Cezarego 
Grabarczyka na Honorowego Ambasadora Powiatu Kwidzyńskiego. Uważam, 
że należy podjąć działania które w ten sposób postępują nie były Honorowymi 
Ambasadorami naszego powiatu.  
 

Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady posiedzenie przewodniczących 
komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się 3 sierpnia  2015 r. o godz. 
1530. 
 

Ad.10. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 2030  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 

 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady 
                                                                                                
 
                                                                                        Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 


