
 1 

 

Protokół nr 7/VII 
 

z  sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 31 sierpnia 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 Mirosław Górski. 
 
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 VI sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 6 z działalności zarządu. 
6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków Komisji Rady Powiatu 

Kwidzyńskiego za I półrocze 2015 r. 
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Kwidzyńskiego na lata 2015-2024 wraz z  informacją o przebiegu wykonania 
budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za I półrocze  2015 r. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 
a) zmiany uchwały nr IV/18/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 

30 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
w 2015 r., 

b) darowizny na rzecz Miasta i Gminy Prabuty nieruchomości 
gruntowej zabudowanej, 

c) udzielenia pomocy finansowej (dotacji celowej) Gminie Kwidzyn, 
d) o zmianie uchwały Nr III/17/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

z dnia 22 stycznia 2015r.  w  sprawie budżetu  powiatu kwidzyńskiego 
na  rok  2015. 
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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 VI sesji Rady 
Powiatu.   

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

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 

Ad.5. Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 6  
z działalności zarządu. 
 
W trakcie obrad sesji doszedł radny Mirosław Górski. Obecnie na posiedzeniu 
uczestniczy 21 radnych.  
 

Marek Strociak – radny - Zarząd zapoznał się oraz zatwierdził 
specyfikację przetargową i projekt umowy  pn. Zakup szczepionek i wykonanie 
szczepień przeciwko wirusowi HPV dla 1500 osób, w tym dziewczynek 
urodzonych w latach 2002, 2003 i 2004 zamieszkałych w gminach powiatu 
kwidzyńskiego: gmina miejska Kwidzyn, miasto i gmina Prabuty , gmina 
wiejska Kwidzyn, gmina Gardeja , gmina Ryjewo, gmina Sadlinki w ramach 
projektu pn.  „ Równi w zdrowiu profilaktyka i wczesne wykrywanie 
nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie kwidzyńskim” finansowanego 
w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności  
w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz 
budżetu państwa. Kogo będzie dotyczyło samo szczepienie bo wstępnie było 
tak, że tylko dziewczynek z tych lat a teraz jeszcze jakby dochodziły inne osoby.  
 
Odpowiedzi udzielił : 
 
 Jerzy Godzik – starosta – podejrzewam, że chodzi tylko i wyłącznie  
o dziewczynki natomiast jest tutaj tylko literówka w sprawozdaniu. Jest taki 
pogląd żeby chłopców też szczepić natomiast w tym projekcie który złożyliśmy 
są to tylko dziewczynki.   
 
Rada Powiatu w obecności  21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 6 z działalności zarządu. 



 3 

 
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 2015 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 2015-2024 wraz  
z  informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za I 
półrocze  2015 r. 

 
Ewa Bejgrowicz – skarbnik  przedstawiła informację o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2015-2024 
wraz z  informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za I 
półrocze  2015 r. -   załącznik nr 7 do protokołu. 

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

a) zmiany uchwały nr IV/18/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 
marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
w 2015 r., 

 
 
 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 8 do protokołu). 
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b) darowizny na rzecz Miasta i Gminy Prabuty nieruchomości gruntowej 

zabudowanej, 
 
 Andrzej Fortuna - wicestarosta – omówił 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 wicestarosta Andrzej Fortuna.  
 
Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania.  
 
Za przyjęciem głosowało – 16 osób, przeciw głosowały – 4 osoby, wstrzymała 
się – 1 osoba.  
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 9 do protokołu)  
 
 
c)  udzielenia pomocy finansowej (dotacji celowej) Gminie Kwidzyn, 
 

 Andrzej Fortuna - wicestarosta – omówił 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.  
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 10 do protokołu)  
 
d) o zmianie uchwały Nr III/17/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  

z dnia 22 stycznia 2015r.  w  sprawie budżetu  powiatu 
kwidzyńskiego na  rok  2015. 
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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. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ewa Stec odczytała treść uchwały. 
 
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 11 do protokołu)  
 

 
 Ad. 9. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
 Antoni Barganowski  – radny – moje dwie interpelacje dotyczą ostatniej 
Sesji Rady Powiatu z 29 czerwca br. czyli z przed dwóch miesięcy i dotyczą 
naszych relacji ze Spółką z Wrocławia, która zarządza naszym powiatowym 
Szpitalem, Spółką „Zdrowie”. Na poprzedniej sesji zadałem Panu Staroście 
szereg pytań i Pan Starosta przysłał mi na te pytania odpowiedzi, które mnie nie 
do końca satysfakcjonują bo w  większości tych odpowiedzi jest zawarte takie 
sformułowanie, że Zarząd nie jest upoważniony do udostępniania pewnych 
informacji tych o które pytałem. Osobiście się z tym nie zgadam, przeczytałem 
szereg artykułów, które dotyczą dostępu do informacji publicznej, wydaje mi 
się, że jawność życia publicznego jest jedną z największych zdobyczy tego 
ostatniego 25 – lecia i co innego jeżeli chodzi o spółki z kapitałem prywatnym 
czy też spółki gdzie udziałowcami są osoby fizyczne bądź podmioty prywatne  
a co innego jeśli udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego. Jedynymi 
danymi w zasadzie, które nie mogą być ujawnione są to dane osobowe 
dotyczące poszczególnych osób. W związku z tym uważam, że Spółka EMC  
z Wrocławia postępuje niewłaściwie, nikt jej nie kazał podpisywać umowy  
z naszym Samorządem Powiatowym i postępuje niewłaściwie utajniając czy nie 
dopuszczając do publikacji pewnych informacji. Zarząd Powiatu moim zdaniem 
nie potrzebuje żadnego upoważnienia do przedstawiania informacji o które 
prosiłem, ma pełną swobodę i wolną wolę.   
 
 W sprawie odpowiedzi, którą otrzymałem od Pana Starosty tj. list, który 
Pan Starosta otrzymał na swoje pytanie dotyczące zakresu planowanych działań 
inwestycyjno – modernizacyjnych w Szpitalu w Kwidzynie podpisany przez 
Prezesa Zarządu EMC Instytut Medyczny Panią Agnieszkę Szparę. Ta 
odpowiedź jest bardzo ogólnikowa tak jak gdyby na zbycie. Nie wiem czy Pan 
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Starosta jest usatysfakcjonowany tą odpowiedzią. Jako organ prowadzący  
i nadal właściciel udziałów tego szpitala bo nadal właścicielem jest powiat, ta 
odpowiedź jest jak gdyby lekceważąca, słaba w stosunku do tego nawet co 
zapowiadał podczas Sesji Rady Powiatu Pan Tomasz Brzeziński.    
  
 Eligiusz Gełdon – radny – kiedy przewiduje się zakończenie 
ubezpieczenia drogi przejazdowej od Kwidzyna do Mostu względem 
przebiegających zwierząt. Szczególnie w okresie letnim w części tej drogi 
nastąpiły wielokrotne zakłócenia ruchu zgłaszane przez ludzi. 
 
 Tomasz Świerczek – radny – mam pytanie dotyczące Zespołu 
Problemowego ds. Rolnictwa przy Staroście Kwidzyńskim, dlaczego tak późno 
odbywa się posiedzenie ww. zespołu w związku z wystąpieniem na niektórych 
obszarach powiatu klęski suszy. Dopiero na wniosek niektórych radnych będzie 
to posiedzenie. Można było w terminie do 20 sierpnia zrobić spotkanie zespołu  
i wypracować z ARiMR i innymi instytucjami możliwe sposoby pomocy 
poszkodowanym rolnikom, między innymi zwolnić ich z realizacji 
zazielenienia. Do jakich celów powstał ten zespół? 
 
 Jakie działania są podejmowane przez Starostwo w celu usprawnień  
w obsłudze klientów Starostwa chodzi głównie o Wydział Komunikacji do 
których zobowiązuje Norma ISO 9001.  
 
 Jaka jest prognoza liczebności uczniów w związku z niżem 
demograficznym w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego. Czy 
środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie placówek oświatowych będą 
wystarczające?  
 
 Ewa Stec – wiceprzewodnicząca rady – co z powołaniem Rady 
Seniorów, które wystąpiłam w czerwcu na naszym spotkaniu? 
 
 Zwracam się do Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej z zapytaniem co z palarnią kawy na Marezie. Działałam  
8 lat jako szefowa Rady Sołeckiej nie mogłam przebić głową muru. Nie tak 
dawno dzwoniłam do Starostwa prosiłam o zainteresowanie się tą sprawą przez 
Wydział Ochrony Środowiska. Jest to smród niesamowity to nie jest palenie 
kawy to jest palenie czegoś innego.  
 
 W sprawie Szpitala Kwidzyńskiego, jestem w Komisji ds. Zdrowia i mam 
wiele sygnałów od osób starszych i nie tylko to co tam się wyprawia. Jeżeli jest 
osoba, której mama jest po operacji i córka chce siedzieć przy tej matce a lekarz 
z chirurgii wywala córkę i każe jej opuścić szpital i za 3 godziny matka umiera a 
córka dowiaduje się i tym o 800 wtedy kiedy idzie odwiedzić matkę to jest coś 
nie tak. Sprawa starszych osób gdzie mamy wysoką temperaturę ludzie często 
lądują w szpitalach, sadza się starszą panią na krzesełku w pogotowiu, zbija się 
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ciśnienie i o 2400 starszej pani 80 – letniej każe wyjść ze szpitala. To co się 
dzieje na rentgenie, panie maja wyliczone rękawiczki, nadwyżka jest karalna. 
 
 Jeżeli my siedzimy w komisjach, mamy dyżury proszę udostępniać albo 
poprzez prasę bo nie każdy wchodzi w internet, patrzy kto jest i gdzie jaka 
komisja ma swoje posiedzenie. Są osoby zainteresowane, my siedzimy 
bezczynnie a są problemy, które można pomóc zrealizować albo przekazać 
dalej.  
 Zbigniew Koban – radny – w związku z listem, który jus kolega radny 
Antoni Barganowski przywołał. Chciałbym nie tyle zapytać o odczucia i stan 
emocji Zarządu Powiatu a chciałbym zapytać czy w ocenie Zarządu Powiatu 
umowa w sprawie dzierżawy udziałów jest realizowana. Czy Zarząd Powiatu 
ocenia pozytywnie realizacje planów inwestycyjnych i czy w ocenie Zarządu 
Powiatu bezpieczeństwo zdrowotne obywateli jest w pełni zapewnione przy 
realizacji tej umowy.   
 

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

 Jerzy Godzik – starosta – jawność życia publicznego, zastrzeżone tylko 
dane osobowe. Nie może być tak, że wszystkie dane handlowe i dane, które 
stanowią o działalności firmy będą przekazywane do użytku publicznego. Ja 
tutaj się nie zgadzam tym bardziej, że podmioty, które działają na rynku to nie 
są podmioty, które są poza konkurencją. Miedzy tymi firmami jest ostra 
konkurencja i pewne ujawnienie faktów handlowych może stanowić naruszenie 
tajemnicy służbowej. Zgadzam się z tym, że wszystkie informacje, które są w 
naszym posiadaniu jako informacje samorządowe dotyczą tylko spraw 
osobowych, natomiast jest jeszcze taka działalność w której mamy mniej 
doświadczenia gdzie jest tajemnica handlowa i tutaj stanowią zupełnie inne 
przepisy. 
 
 List od pani Prezes Szpary czy jestem usatysfakcjonowany. Pani Prezes 
Szpara potwierdziła te rzeczy , które tutaj były w deklaracjach państwa. Myśmy 
w umowie nie zawierali wykonania konkretnych inwestycji. W umowie jest 
tylko zapis mówiący o tym, że szpital musi wykonać takie inwestycje, które nie 
spowodują prawnych skutków zaprzestania jego działalności. Natomiast 
wszystkie dodatkowe rzeczy, które tutaj państwu zadeklarowali prezesi są tak 
jakby ich własną deklaracją i nie stanowią tej umowy. Natomiast czy jestem 
usatysfakcjonowany to jest pewien rodzaj uczucia, to jest rzecz nienamierzana. 
Ja na ten stan współpracy z EMC jestem w tej chwili usatysfakcjonowany co 
wcale nie znaczy, że jeżeli pewne terminy będą mijały i pewne działania firmy 
nie zostaną spełnione np. te wszystkie wymagania Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia wówczas nie będziemy usatysfakcjonowani, w chwili obecnej nie mogę 
tego stwierdzić. 
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 Droga nr 91 oczywiście możemy się zwrócić, zdaje się, że ktoś już o tą 
drogę pytał, tam wykonano jakieś działania, uskoki zostały zlikwidowane. 
 
 W sprawie Wydziału Komunikacji, jest to wydział, który jest 
monitorowany na bieżąco. Ja osobiście zetknąłem się z takim przypadkiem 
gdzie w Berlinie pracuje mój syn i chciał zarejestrować samochód, trwało to 
miesiąc. Także kilkugodzinne opóźnienia, które zdarzają się u nas nie są jakimś 
wielkim odstępstwem, owszem czasami jest tak, że jest natłok klientów w 
jakimś czasie bo coś się tam dzieje na rynku a czasami jest tak, że nie ma 
klientów. Nigdy nie znajdziemy takiej recepty żeby na czas jak jest duża liczba 
klientów zwiększać ilość urzędników a później znowu ją zmniejszać, musimy 
znaleźć jakiś stan pośredni co wcale nie znaczy, że nie można tego udoskonalać 
i przyjmujemy te uwagi, będziemy na to patrzeć. 
 
 Prognoza liczebności uczniów, mamy te dane nie chcę teraz mówić bo 
mogę się pomylić Pani członek zarządu Danuta Woronowicz poda państwu 
informacje.  
 
 W sprawie powołania Rady Seniorów. Zaczęliśmy od próby powołania 
Rady Młodzieży. Będziemy rozmawiać z Panem Mecenasem czy jest w ogóle 
możliwe powołanie takiej rady a jeśli jest to możliwe to następnie powołamy 
Rade Seniorów. Z rozeznania wynika, że chyba takiej możliwości nie będzie. 
Jeżeli umówimy się że to będzie poza Uchwałami Rady Powiatu, które mogłyby 
być zakwestionowane przez służby Wojewody i będzie to taka Rada 
nieformalna też nie powołana Zarządzeniem Starosty to ja się zgadzam, że 
państwo możecie tutaj przychodzić, radzić się. Natomiast nie za bardzo w tej 
chwili to umocowanie prawne możemy znaleźć jeżeli znajdziemy to ja jestem 
jak najbardziej duszą i ciałem za.  
 
 W sprawie pytań dotyczących Szpitala zwrócimy się do Prezesa ponieważ 
to są pytania dotyczące bieżącej działalności Szpitala.  
 
 Czy umowa jest realizowana, według naszej oceny tak, nie mamy 
podstaw stwierdzić, że umowa nie jest realizowana co za chwilę może się 
okazać, że gdzieś tam nie będzie realizowana natomiast moja wiedza na dzień 
dzisiejszy jest taka, że ta umowa jest realizowana.  
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – odpowiadając radnemu Tomkowi,  
zespół został powołany w 1999 roku przez Radę Powiatu. Jest zespołem 
działającym przy Radzie Powiatu, Rada Powiatu określiła jego cele, ja dzisiaj 
nie pamiętam zapisanych tam celi. 15, 17 lat temu była zupełnie inna sytuacja i 
ten zespół działał troszeczkę inaczej. Dzisiaj to się zmieniło, wiele instytucji 
około rolniczych bardzo mocno się umocniło, są profesjonalnymi instytucjami, 
działają bardzo prężnie. Przewodniczącym zespołu jest jeden z rolników 
powiatu kwidzyńskiego Pan Jan Złotnik były nasz radny i to od niego zależy 
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termin zwołania. Również co jest Panu Tomkowi doskonale znane powiat nie 
powołuje zespołów ds. szacowania suszy. Ten zespół nie ma żadnej mocy 
sprawczej żeby przyśpieszyć te prace. Ten wniosek o zwołanie zespołu wpłynął 
od Pani Danuty na komisji i po komisji Pan Dyrektor Andrzej Wróblewicz 
skontaktował się z przewodniczącym zespołu i wyznaczyli termin spotkania 
tego zespołu. Wiem, że są zbierane materiały  z Gmin i z ODR bo my takich 
informacji nie posiadamy. Wiem, że Pan Wojewoda w ubiegłym tygodniu 
podał, że uznał za klęskę suszy obszar na terenie województwa ok. 1 000ha. 
Zespoły działają na terenie naszego powiatu najwięcej takich zgłoszeń jest  
z terenu Gminy Sadlinek, tam określono, że jest to 4 500ha. W moim 
przekonaniu jest to bardzo dużo skoro na terenie całego województwa jest 
znacznie mniej ale nie uprzedzajmy, zbierzemy te informacje i je przekażemy.  
 
 W sprawie spalarni kawy na Marezie. To jest taki problem znany od 
dłuższego czasu o ile łatwo jest określić stężenie substancji chemicznej, 
zapylenia pyłów o ile nie ma norm na zapachowe substancje i z tym tematem 
staramy się walczyć od dłuższego czasu. Wiem, że po ostatnich interwencjach 
panie Ewy Pan Dyrektor zwrócił się do firmy o przedstawienie nam aktualnych 
wyników i działania specjalnego filtra, który tam został zamontowany już kilka 
lat temu, nie wiem w jakim stopniu on spełnia swoje zadania i czy jest 
właściwie eksploatowany. Z dobrych informacji ale znam to z prasy wiem, że 
firma chce się budować na terenie strefy Sztumskiej, więc może problem się 
zakończy, bo ten Sztum już któryś raz z kolei chwali się, że w strefie Sztumskiej 
będzie palarnia z Marezy. 
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu – chciałabym uzupełnić 
odpowiedź dla pana radnego Świerczka odnośnie prognozy demograficznej. 
Przygotowywaliśmy taką prognozę na podstawie danych GUS przy tworzeniu 
strategii oświatowej więc kilka lat temu, taka prognoza jest. Na podstawie 
urodzin, które są wykazywane przez Główny Urząd Statystyczny natomiast 
niezależnie od tego co roku prosimy gminy o dane dotyczące uczniów od klasy 
pierwszej szkoły podstawowej do końca gimnazjum. Na podstawie danych do 
systemu informacji oświatowej na 30 września, czyli gminy robią to gdzieś  
około października i wtedy aktualizujemy sobie te dane. Między danymi z gmin 
i danymi z GUS są dość istotne różnice. Niedługo gdzieś pod koniec 
października będziemy przystępować do aktualizacji strategii na kolejne lata 
więc ta prognoza demograficzna będzie również jeszcze raz opracowywana  
i analizowana a czy starczy środków, mam nadzieję, że w budżecie państwa 
zostaną uwzględnione te procesy demograficzne, chociażby przez podwyższenie 
odpowiednio wag tak żeby na funkcjonowanie szkół wystarczyło pieniędzy.  
 
 Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu – w uzupełnieniu tego co 
powiedział Pan Starosta jako, że prosił mnie żebym bliżej zajął się oprócz tego 
aspektu prawnego kwestia dotyczącą Powiatowej Rady Seniorów. Nad tym 
tematem pochyliliśmy się z panią kierownik Renata Majdą. Wnioski jakie z tego 
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spotkania wyciągnęliśmy to takie, że  zwróciliśmy się do wszystkich gmin 
powiatu z zapytaniem czy jest zapotrzebowanie na taki twór jakim byłaby 
Powiatowa Rada Seniorów, żeby to zostało przedyskutowane w poszczególnych 
gminach jako, że oni tymi tematami z mocy prawa się zajmują. Jeżeli będzie 
takie zapotrzebowanie to zwrócę się do Pana Starosty, żeby na jednym ze 
spotkań starosty z wójtami i burmistrzami wrócić do tego tematu i wtedy 
wspólnie z radcą będziemy się zastanawiali czy jeżeli będzie w ogóle takie 
zapotrzebowanie czy jesteśmy w stanie to unormować prawnie czy to będzie 
takie forum spotkań przedstawicieli poszczególnych Rad Seniorów z terenu 
naszego powiatu.  
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – w uzupełnieniu tego co pytał Pan 
Przewodniczący Klubu Radnych SLD. Obojętnie jaka to jest firma, obojętnie 
jaka instytucja jeżeli korzysta z pożytku publicznego a takowym są ulgi 
podatkowe nie ma wobec tego żadnych tajemnic. 
 
 Ad. 11. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
 
 Bożena Rybus – radna – zbliża się termin prac nad budżetem w związku 
z tym  składam wniosek, żeby od stycznia przyszłego roku nie transmitować 
obrad sesji a uzasadnię to tym, że są to spore koszty a w dobie Internetu 
możemy sami to załatwić. Transmisja dociera tylko do mieszkańców Kwidzyna 
a nie dociera do mieszkańców całego powiatu. Uważam, że jest to zbędny 
wydatek.  
  
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady odczytał zaproszenie na  obchody  
XV Dożynek Powiatowych w dniu 6 września b.r. w Rodowie  o godz.  1300. 

− odczytał zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza 
Miasta Kwidzyna na uroczyste obchody 76-rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Uroczystości odbędą się 1 września 2015 r.  

− posiedzenie przewodniczących komisji i klubów z członkami zarządu 
odbędzie się 7 września  2015 r. o godz. 1530. 

 
Ad.12. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 

Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1700  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 

 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady 
                                                                                                
 
                                                                                        Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 


