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Protokół nr 10/X 
 

z  sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 25 stycznia 2016 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). 
 
Nieobecna na posiedzeniu jest radna: Katarzyna Opacka. 
 
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 IX sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 9 z działalności zarządu. 
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku Powiatu 

Kwidzyńskiego za rok 2015.  
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) przyj ęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2016-2021”, 

b) przyj ęcia „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2016 - 2021”, 

c) przyj ęcia sprawozdań z działalności komisji rady powiatu za  rok 
2015. 

 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
10. Wnioski i oświadczenia. 
11. Zamknięcie obrad sesji. 

 
Porządek obrad stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 
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Ad.4. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady 

Powiatu.   
   

W dyskusji głos zabrali: 
 
 Mirosław Górski – radny – proszę o uzupełnienie na podstawie § 24 ust. 
2 pkt. 5 Statutu zapisu w protokole w części dotyczącej budżetu powiatu 
wystąpień radnych. Proszę o uzupełnienie protokołu o wystąpienia radnych, 
którzy w  tej sprawie zabierali głos. Proszę o dopisanie w punkcie 10 protokołu 
takiego oto sformułowania „Nie zamykając dyskusji w pkt. 9 porządku obrad 
przed wyczerpaniem listy mówców w tym punkcie Przewodniczący Rady 
Powiatu zamknął obrady Rady Powiatu wypowiadając słowa : „Zamykam 
obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – uzgodniliśmy z radnym 
Zbigniewem Kabanem, że na następnej sesji radny wystąpi jako pierwszy w 
punkcie wnioski i oświadczenia. Myślałem, że temat został wyjaśniony ale jeśli 
nie to przepraszam, że taka sytuacja zaistniała.  
 
 Mirosław Górski – radny – podtrzymuje ten wniosek, chodzi tylko o 
uzupełnienie protokołu. Ja nie oceniam tutaj intencji tylko chciałbym żeby ten 
zapis znalazł się w protokole. 
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady –  jeśli radny powiedział, że 
później zabierze głos i nie podnosi ponownie ręki wobec tego stwierdziłem, że 
temat został wyczerpany.  
 
 Janusz Styk – radca prawny - § 27 pkt. 4 Statutu stanowi, że protokół z 
poprzedniej sesji rady powiatu jest przyjmowany na następnej sesji. Poprawki i 
uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych najpóźniej na 
jeden dzień przed następną sesją.  
 
 Zbigniew Koban – radny – pytanie do pana mecenasa, czy określenie 
powinno oznacza, że zgłoszenie ich na sesji jest nieważne czy nieskuteczne? 
Dzień przed sesją była to niedziela i jest to dzień ustawowo wolny od pracy, jak 
wtedy jest z terminami. 
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady –  najpóźniej w piątek można było 
zgłosić te poprawki. 
 
 Zbigniew Koban – radny – to dosyć twórczy sposób interpretacji 
kodeksu postępowania administracyjnego i terminów różnego rodzaju 
określonych w postępowaniu administracyjnym. Jeżeli pan przewodniczący 
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chce wykładać to w ten sposób, że termin przesuwa się do tyłu to bardzo 
ciekawe.  
 
 Janusz Styk – radca prawny – panie przewodniczący przepis jest jasny, 
dzień przed to oznacza, że nie w dniu sesji, ja nie mogę mówić czy wtorek, 
czwartek czy piątek. Logika raczej podpowiadałaby, że należy to zrobić 
wcześniej, bo wszyscy wiemy, że dziś jest to niemożliwe.  
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania nad protokołem nr IX z sesji Rady Powiatu 

Za przyjęciem  głosowało – 15 osób, przeciw głosowały – 4 osoby, wstrzymała 
się – 1 osoba. 
 

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 

Ad.5. Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 9  
z działalności zarządu. 
 
 Tomasz Świerczek – radny – dlaczego nikogo z przedstawicieli 
Starostwa nie było na Jasełkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Barcicach oraz na wieczorze kolęd w Państwowej Szkole 
Muzycznej I stopnia w Kwidzynie. Tu nie było też przedstawicieli Rady 
Powiatu Kwidzyńskiego.  

 
Rada Powiatu w obecności  20 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 9 z działalności zarządu. 
 

Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr  5  do protokołu). 
 
  
 Ad.6.  Przystąpiono do punktu Sprawozdanie z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa  i Porządku Powiatu Kwidzyńskiego za rok 2015.  

 
Starosta Jerzy Godzik przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku – załącznik nr 6 do protokołu.  
 
W dyskusji głos zabrał radny: Zbigniew Koban. 
 
 Ad.7.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach : 
  

a) przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
na lata 2016-2021”, 
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 Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kwidzynie – omówiła projekt powyższej uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrał Tomasz Frejnagiel, wiceprzewodniczący Komisji Polityki 
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej informując, iż 
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. 
 
W dyskusji głos zabrał radny: Zbigniew Koban. 
 
Odpowiedzi udzieliła: Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. 
 
 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 7 do protokołu). 

 
 

b) przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2016 - 2021”, 

 Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kwidzynie – omówiła projekt powyższej uchwały i prosi o jego przyjęcie. 

 Głos zabrał Tomasz Frejnagiel, wiceprzewodniczący 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 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 

 
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 8 do protokołu). 

 

c) przyjęcia sprawozdań z działalności komisji rady powiatu za  rok 2015. 
 

Głos zabrała Bożena Rybus, przewodnicząca Komisji Statutowej 
informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 
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W dyskusji głos zabrał radny: Tomasz Świerczek. 
 
Odpowiedzi udzielili: Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej, Piotr Wilk – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
Budżetu i Finansów, Bożena Rybus – przewodnicząca Komisji Statutowej, Jerzy 
Śnieg – przewodniczący Rady.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg ogłosił  przerwę. 
 
 Po przerwie wznowiono obrady sesji i przystąpiono do dalszej dyskusji 
nad projektem Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie przyjęcia 
sprawozdań z działalności komisji rady powiatu za  rok 2015. 
 
Odpowiedzi udzielili: Bożena Rybus – przewodnicząca Komisji Statutowej, 
Jerzy Grabowski – przewodniczący Komisji ds. Zdrowia, Kazimierz Kończalski 
– przewodniczący Komisji ds. Wsi i Infrastruktury Wiejskiej, Krystyna Łapacz 
– przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki,  
Piotr Wilk – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i 
Finansów, Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  
 
 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 9 do protokołu). 
 

 Ad. 8. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
 Antoni Barganowski – radny – na drugiej Sesji Rady Powiatu 
Kwidzyńskiego w dniu 12 stycznia 2015 r. złożyłem prośbę o interwencję  
w sprawie przywrócenia bezpośredniego połączenia kolejowego między 
Kwidzynem a Toruniem. Zostało wysłane pismo zarówno do Marszałka 
Województwa Pomorskiego jak również do Marszałka  Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego. Dostałem bardzo szybko odpowiedź od Marszałka 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego a w maju po moim monicie dostałem 
odpowiedź  od Marszałka Województwa Pomorskiego. Minął rok i nic się w tej 
sprawie nie zmieniło. Marszałkowie deklarowali chęć uruchomienia tego 
połączenia. Od 13 grudnia ubiegłego roku obowiązuje nowy rozkład jazdy i też 
nie zostało to uwzględnione. Proszę Pana Starostę o monitowanie tej sprawy  
i ponowną interwencję dlatego, że jest to nadal bardzo aktualna sprawa. Wiele 
osób, zwłaszcza młodzieży studenckiej udaje się na uczelnie do Torunia. Zostały 
już naprawione tory ponieważ stan techniczny linii był nienajlepszy ale tu 
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Marszałek Województwa  Kujawsko – Pomorskiego w odpowiedzi wyjaśnił, że 
zostało to naprawione, zwłaszcza w linii Toruń – Grudziądz.  
 
 Zbigniew Koban – radny – w sprawozdaniu z posiedzenia zarządu jest 
informacja, że Zarząd pochylił się nad sprawozdaniem finansowym Spółki 
„Zdrowie”. Czy zaszły jakieś szczególne okoliczności, które do tego skłoniły? 
Jaka jest ocena Zarządu o sytuacji finansowej Spółki „Zdrowie” i jaka jest ocena 
Zarządu Powiatu z realizacji umowy, która została zawarta ze Spółką 
„Zdrowie”, czy ona jest realizowana, czy jesteśmy jako powiat z realizacji tej 
umowy usatysfakcjonowani?  
 
 Tomasz Świerczek – radny – jak przebiega spłata kredytu 
Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Górkach 
wymaganych na koniec roku 2015 oraz z jakich środków park będzie 
zabezpieczał przyszłe projekty? 
 
 Piotr Wilk – radny – w sprawie zimowego utrzymania dróg, czy do 
Starostwa  wpłynęły jakieś negatywne uwagi czy też skargi dotyczące 
zimowego utrzymania dróg?  
  
 

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

 Jerzy Godzik – starosta – odpowiadając na interpelację pana 
Barganowskiego, mam nadzieję, że te połączenie Kwidzyn – Toruń w końcu 
ruszy. Cała koncepcja, którą nam przedstawiono na specjalnej konferencji  
w Malborku w ubiegłym roku przy okazji kupna specjalnych składów polegała  
na tym, że bardzo dużo pieniędzy trzeba wydać na modernizację tych torów, 
docelowo ma być tak, że pociągi będą mogły poruszać się do 150km/h, co 
oczywiście teraz nie ma miejsca. To wymaga modernizacji, mają być położone 
nowe szyny bezstykowe. Oczywiście my zwrócimy się o połączenie do Torunia 
i będziemy o tym pamiętać. Być może w następnej odpowiedzi otrzymamy 
bliższe szczegóły. Do 2018 roku ta koncepcja, modernizacja ma być 
zrealizowana.   
 Sprawozdanie finansowe Spółki „Zdrowie”. Z tego co pamiętam to było 
za październik narastająco. Spółka była już na plusie ok. 355 000zł. To już jest 
bardzo dobry wynik. Nie mamy powodów być nieusatysfakcjonowani  
z realizacji tej umowy dlatego, że umowa przede wszystkim zakładała 
funkcjonowanie na niemniejszym kontrakcie niż był. W podtekście państwo 
mówicie o tych wszystkich sprawach modernizacyjnych. Ponieważ kontrakt jest 
odsuwany więc nikt na zapas pewnie nie zainwestuje i pieniądze pewnie nie 
będą czekały aż będzie nowe kontraktowanie. Z tego co wiem kontraktowanie 
jest przesunięte do połowy 2017 roku. I tak jest w umowie, że te niezbędne 
inwestycje maja być wykonywane wtedy kiedy zajdzie potrzeba, żeby nie 
zatrzymać działalności szpitala. Mieliście przedstawione państwo wizje, które 
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spółka tak jakby ponad to co chcieliśmy osiągnąć chce zrealizować ale to jest 
tylko i wyłącznie dobra wola firmy i jeżeli ona to zrealizuje ponad to co 
wymaga działalność szpitala to bardzo będziemy się cieszyć.    
 Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny jest jeszcze cały czas  
w trakcie odbiorów przez Agencję Rozwoju Pomorza. Na pewno została 
przesunięta pierwsza rata kredytu inwestycyjnego  z 2015 rok na 2016 rok.  
W 2016 roku park będzie wymagał doinwestowania i tutaj co do tego jesteśmy 
zgodni z pozostałymi wspólnikami. Między innymi z tego będzie następowała 
spłata kredytu. Park nie jest spółką, która prowadzi działalność komercyjną 
przynoszącą zyski. Ewentualne zyski mogą nastąpić w tych latach kiedy 
wszystkich wspólników będzie stać na  to żeby zainwestować w taką działalność 
np.  elektrownie fotowoltaiczną, która byłaby na tyle duża, że przynosiłaby 
zyski i z tego park mógłby się utrzymać ale to jest daleka przyszłość. Przy tej 
inwestycji zakładaliśmy, że ta działalność będzie musiała być 
doinwestowywana. Cały zysk z tej działalności jest taki, że przyjdą firmy, że się 
pobudują. To, że te firmy tam przyjdą do tego inkubatora, do tych pomieszczeń, 
które tam są to nie jest jeszcze ten model docelowy. Model docelowy to jest te 
16 ha na których zostaną wybudowane zakłady, które zatrudnią ludzi ale to też 
nie przyniesie parkowi zysku ponieważ uzyskane ze sprzedaży pieniądze idą od 
razu na spłatę kredytu. Park ich nie może skonsumować tylko od razu spłaca 
kredyt, im więcej pieniędzy ze sprzedaży tym szybciej będzie spłacony kredyt. 
Docelowo może się uda za 3-4 lata doprowadzić do takiej sytuacji, takiego 
zainwestowania, że tryby tej maszyny rusza już tak ostatecznie. Mamy nadzieję, 
że dojdziemy do takiej sytuacji, że park będzie mógł się rozbudować, poszerzyć 
o ziemie agencji, które są w pobliżu i przejąć następne tereny.  
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – zawsze w akcjach zimowych 
współpracujemy zarówno z gminami, policją, sołtysami w poszczególnych 
sołectwach. Do dzisiaj w formie skargi nie mieliśmy żadnych takich interwencji 
ale często jest informacja, że na jakimś terenie trzeba ponownie interweniować 
pomimo wykonania zabiegu usuwania śliskości. Chcę powiedzieć, że w grudniu 
2015 roku były dwa dni takie kiedy interweniowaliśmy. W miesiącu styczniu 
dziewięć dni w tym trzy dni były takie, że musieliśmy powtarzać posypywanie 
dróg. Wydatkowaliśmy do dzisiaj ok. 170 000zł na zimowe utrzymanie. Myślę, 
że nie ma żadnego problemu, drogi są przejezdne, w większości nawet czarne.  
  
 Ad. 10. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
 

Andrzej Rupieta – radny – w dniu 9 stycznia 2016 roku odbył się  
w Zespole Szkół w Sadlinkach XI Wojewódzki Festiwal Kolęd i pastorałek na 
Boże Narodzenie. Piękna inicjatywa i za dofinansowanie i reprezentowanie 
powiatu kwidzyńskiego chciałbym podziękować panu Przewodniczącemu 
Jerzemu Śniegowi jak również podziękowania składam na ręce pana Jerzego 
Godzika i członkom zarządu za dofinansowanie tej pięknej inicjatywy.   
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Zbigniew Koban – radny – w okolicznościach o których była już tutaj 
mowa nie dane mi było odpowiedzieć czy ustosunkować się do oświadczenia 
radnego Jerzego Grabowskiego, który używał tylko imienia Zbigniew ale myślę, 
że odniósł się do mojej wypowiedzi na poprzedniej Sesji Rady Powiatu 14 
grudnia 2015 roku. Chcę powiedzieć w swoim oświadczeniu tak, że radny Jerzy 
Grabowski zbudował ciekawa retorycznie sytuację w której stwierdził, że doszło 
do jakiegoś przejęzyczenia, czy niedomówienia, czy niezrozumienia i przy tej 
okazji ja w sposób niecny, nieelegancki, uszczypliwy i złośliwy jak powiedział, 
takich przymiotników używał odniosłem się do jego wystąpienia.  Otóż 
zapoznałem się jeszcze raz z materiałem Sesji Rady  Powiatu, który jest 
zamieszczony na naszych stronach internetowych z filmem, który oddaje 
przebieg tego spotkania. Chcę powiedzieć, że rzeczywistość ma się nijak do 
tego co mówił kolega radny. Kolega radny powiedział podczas swojego 
wystąpienia, kiedy debatowaliśmy nad budżetem i kiedy odniósł się do 
stanowiska, czy do zapowiedzi pana Przewodniczącego, że jest 
Przewodniczącym Klubu Platformy Obywatelskiej, powiedział wprost 
chciałbym sprostować, w radzie istnieje Klub radnych OPS, proszę nie czynić 
uwag, że to jest podobne. Tylko człowiek, który w poprzedniej kadencji był 
radnym Platformy Obywatelskiej a w tej kadencji jest radnym Klubu OPS może 
wiedzieć, że to nie jest podobne. Nie będę się do tego absolutnie odnosił. 
Natomiast nie doszło tu do żadnego przejęzyczenia ani niedomówienia, jeżeli 
ktoś chce sprostować to chyba prostuje rzeczy w sposób precyzyjny i wie co i o 
czym mówi. Mówienie o tym, że moja wypowiedź jest nieelegancka, 
uszczypliwa czy złośliwa jest zupełnie niepotrzebnym nakręcaniem atmosfery i 
budowaniem niechęci poprzez taki dobór określeń, epitetów w swoim 
wystąpieniu. Uważam, że jest to nie fer, mówiąc najogólniej i bez szukania 
innych bardzo drastycznych określeń. 

Chciałbym odnieść się jeszcze do dwóch wątków, które pojawiły się  
w wystąpieniu kolegi radnego, zwrócił bym się do niego w takiej formie jak on 
do mnie, kolego Jurku ale powiem do kolegi radnego Jerzego Grabowskiego, 
który powiedział odnosząc się do relacji Platforma Obywatelska, OPS. 
Chciałbym oświadczyć, że w żaden sposób nie ciąży mi związek z Platformą 
Obywatelską chociaż nigdy nie byłem i nie jestem członkiem tego ugrupowania. 
Jest mi po prostu najbliżej do idei, która pierwotnie była głoszona. Tutaj takich 
zastrzeżeń i niuansów słownych jest całkiem sporo. Jeżeli się głębiej wczytamy  
i bliżej zainteresujemy ale nie jest moim celem ani nie jestem zainteresowany 
analizą relacji pomiędzy OPS a Platformą Obywatelską i tym klubami. 

Kolego radny chciałbym prosić o nieformułowanie kategorycznych sadów 
pt. „Nie życzę sobie  opinii, nie życzę sobie wyrażania poglądów”. Jesteśmy 
osobami publicznymi, funkcjonującymi publicznie, nasze wypowiedzi są 
komentowane, będą komentowane i jesteśmy na to skazani i musimy to 
przyjmować z godnością i dbać o to żeby te wypowiedzi były tak formułowane 
żeby do takich obaw nie prowadziły. Absolutnie nie zgodzę się na sytuację w 
której ktoś będzie mi zabraniał czy ograniczał moje prawo do wypowiadania 
swoich opinii czy uwag dotyczących spraw poruszanych na Sesji Rady Powiatu. 
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To  arogancja charakterystyczna dla niektórych ugrupowań politycznych w 
Polsce, którą uważam mamy już powoli za sobą, wyborcy ją ocenili i mam 
nadzieję, że nie będziemy do niej niepotrzebnie wracać.  

Panie Przewodniczący z całym szacunkiem, bardzo baliśmy się i 
obawialiśmy jako Klub Prawa i Sprawiedliwości czy będzie pan 
Przewodniczącym Rady Powiatu czy będzie pan funkcjonariuszem koalicji, 
będzie pan działał na rzecz tych ugrupowań, które ją tworzą, nie patrząc jak 
funkcjonuje rada.  Musze powiedzieć z pełną satysfakcją, że wielokrotnie 
obserwowaliśmy te działania, które pokazywały, że pozwala pan prezentować 
swoje poglądy rożnym opcjom ugrupowań. Natomiast to co stało się ostatnio 
jest nie do zaakceptowania, oświadcza pan do mnie osobiście, że będę mógł 
zabrać głos a potem mówi pan kończę posiedzenie rady i już nikt głosu nie 
będzie mógł zabrać. Takie odbieranie głosu radnym opozycji, uniemożliwianie 
wyrażenia tylko własnego poglądu czy własnej opinii to rzecz tragiczna dla 
polskiej demokracji. Jeżeli w ten sposób będziemy rozumieć demokracje bo 
przegłosowujecie nas regularnie, szanujemy to i nie mówimy, że jest w tym coś 
nadzwyczajnego. Natomiast nie możemy przyjąć ze spokojem, że nie pozwala 
nam się na wypowiedzi, na zabranie głosu i przeciwko temu będziemy zawsze 
bardzo wyraźnie i publicznie protestować. Jestem przeciwnikiem uprawiania 
polityki w sposób głęboko zakulisowy. Publicznie mówimy jedno a gdzieś tam 
na korytarzu sobie uzgadniamy coś innego.  To co stało się 14 grudnia 2015 
roku stało się publicznie i nasza odpowiedź też ma charakter publiczny, 
oficjalny i chciałbym, żeby tak była odebrana.  

Ponieważ chciałbym zdążyć przed tym jak pan Przewodniczący 
oświadczy, że kończy dzisiejszą sesję to chciałbym jeszcze jedno oświadczenie 
złożyć. Chciałbym zaprosić wszystkich radnych, wszystkich państwa i również 
mieszkańców naszego powiatu na bardzo ciekawa imprezę kinową od 8-10 
lutego po dwa seanse codziennie. Organizujemy kolejny przegląd kina polskiego 
i z takimi filmami jak „Obce Niebo”, „Intruz”, „11 Minut”, „Anatomia Zła”. 
Mam nadzieję, że spotka to się z dużym zainteresowaniem tak jak zawsze. Kino 
polskie ma w tej chwili dobrą passę więc myślę, że te filmy przyciągają licznych 
widzów a są one zdecydowanie warte obejrzenia.  

 
Tomasz Świerczek – radny -  na początku chciałbym złożyć 

oświadczenie, że nie jestem członkiem wszystkich komisji i nie mogę wpływać 
na ich sprawozdania. Uwagi moje proszę potraktować, że zależy mi na dobrze 
naszego powiatu. Mieliśmy przypadek z jedną z gmin, która ustaliła sobie plan 
gospodarczy na 1000 lat i cała Polska z niej się śmiała. Przepraszam Komisję 
Planu Gospodarczego Budżetu i Finansów, błędne były materiały, które 
otrzymaliśmy, różniły się od tej złożonej przez pana przewodniczącego Piotra 
Wilka oraz Komisję Statutową, tutaj było moje przejęzyczenie, przepraszam. 

Złożyłem interpelację 23 listopada 2015 roku do Komisji Ładu 
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, treścią było 
zaproszenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
na sesję celem przekazania realizacji inwestycji w powiecie kwidzyńskim 
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dotyczącym naprawy ujścia rzeki Liwy. Chciałem żeby pan dyrektor przyjechał 
do nas, komisja wymagała ode mnie żebym napisał co chcę zrobić co 
uczyniłem. Pismo, które wyszło ze Starostwa było takiej treści: czy będą 
realizowane w najbliższych dwóch latach Inwestycje przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnych, czy takie inwestycje są  planowane w najbliższych 
latach. Dostałem trochę materiałów, chciałbym państwu powiedzieć, że ta 
odpowiedź nie jest to załatwienie sprawy. Mi chodziło o załatwienie 
konkretnego problemu, najistotniejszego dla mieszkańców doliny kwidzyńskiej. 
Tu chodzi o nasze mienie i życie. Starosta Kwidzyński powołał Zespół 
problemowy ds. Zlewni rzeki Liwy, który to wysłuchuje od zarządców wód, że 
nie mają pieniędzy. Miały być inwestycje na Kanale Olszańskim  
i Korzeniewskim z programu zabezpieczania przeciwpowodziowego Żuław, 
zostało to wykreślone. Sam Gdańsk otrzymał ok. 200 mln zł. Pompa na Kanale 
Olszańskim pochodzi z lat 50 ubiegłego wieku na ok. 60 lat. Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej prowadzi konsultacje społeczne przeciwdziałaniu skutkom 
suszy, żadne urządzenie Zarządu Melioracji Gospodarki Wodnej nie nadaje się 
do retencjonowania wody a istniejąca infrastruktura do nawadniania nie działa. 
Jaz w Gontach, który jest jedynym zabezpieczeniem przeciwpowodziowym dla 
naszego powiatu, tu trwa spór kto ma regulować wodę. W lipcu 2015 roku 
Regionalny zarząd Gospodarki Wodnej utworzył obszar szczególnie narażony 
dla kanału Stary Nogat bez konsultacji, nakazuje to rolnikom dodatkowe reżimy 
w zabiegach agrotechnicznych. Szkoda, że włodarze naszego powiatu nie widza 
potrzeby uregulowania sprawy rzeki Liwy. Dnia 4 stycznia 2016 roku pan 
Przewodniczący podjął decyzję, że nie ma takiej potrzeby żeby dyrektor 
uczestniczył w sesji Rady Powiatu.  

 
Jerzy Grabowski – radny – kolega Zbyszek Koban z którym różnimy się 

pewnymi poglądami i nie ulega to najmniejszej wątpliwości wykreował siebie 
tutaj jako osobę, którą ja na grudniowej sesji zaatakowałem tymczasem ja 
zareagowałem tylko i wyłącznie na to co od kolegi Zbyszka usłyszałem. Mnie 
nie interesuje czy coś w protokole z tego co kolega Zbyszek tutaj na stronie 
powiedział i nie mam zamiaru tego w żaden sposób powtarzać bo jest to tylko  
i wyłącznie okazja do pyskówek. Jak doskonale wszyscy państwo wiecie jestem 
człowiekiem spokojnym i raczej niewiele się odzywam a zwłaszcza nie mówię 
tego co wiem tylko to co chcę mówić. Kolego Zbyszku zareagowałeś w sposób 
bardzo niekulturalny i to był powód dla którego pozwoliłem sobie poprosić  
o głos i wystąpić. Co nie zmienia faktu, że nie musimy się we wszystkim 
zgadzać ale też nie musimy się co do pewnych rzeczy sprzeczać. Nie należy też 
grzebać w mojej przeszłości bo w niej nic takiego nie było. Powtórzę, nigdy nie 
byłem członkiem Platformy Obywatelskiej, startowałem zawsze z Klubu OPS  
i to jest do sprawdzenia co nie oznacza, że się kogokolwiek wstydzę. W związku 
z tym oczekiwałem, że dzisiaj kiedy się przywitamy powiesz mi, że 
przepraszasz i nie ma sprawy ale okazuje się, że zrobiłeś tutaj, teraz, dzisiaj 
publicznie z siebie ofiarę mojej napaści tymczasem nic takiego nie miało 
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miejsca a byłeś głównym powodem tego, że postanowiłem zareagować, może 
zbyt nerwowo za co przepraszam.  

 
Zbigniew Koban – radny – kolego radny chciałbym powiedzieć tak, 

oświadczenie o tym, że nie interesuje co jest w protokole czyli jak pana 
wystąpienie ma się do rzeczywistości wyczerpuje kwestię polemiki bo trudno 
polemizować jeżeli nie odnosimy się do rzeczywistości. Ja w swoim 
wystąpieniu starałem się odnieść do rzeczywistości, starałem się nie używać 
przymiotników ani innych określeń, które stawiają kogoś w negatywnym świetle 
czy przedstawiają brzydko. Stwierdzenie, że jestem niekulturalny wyczerpuje 
takie stwierdzenie, pokazuje jaki jest sposób polemiki. Mówienie o tym, że 
grzebanie w czyimś życiorysie  jest jakimś nieporozumieniem bo to chyba nie 
jest żadne grzebanie w życiorysie  stwierdzenie, że w poprzedniej kadencji był 
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej, którego kolega był członkiem. Jeżeli to 
jest grzebanie w życiorysach to znaczy, że w ogóle nie można dyskutować o 
niczym, nie można niczego powiedzieć, nie istnieje historia, wszystko dzieje się 
teraz a to co było wczoraj nie ma żadnego znaczenia, dla mnie ma i tym się 
różnimy, mamy różne poglądy. Uważam, że to co robimy w życiu pokazuje to 
kim jesteśmy i jak postępujemy. Ja odniosłem się do rzeczywistości, do 
konkretnych wypowiedzi, do konkretnego tekstu i tylko tak wyobrażam sobie 
dyskusje i polemikę. Natomiast dyskusje z wyimaginowanym przejęzyczeniem 
uważam za jakieś nieporozumienie, nie było żadnego przejęzyczenia ani kolegi, 
ani mojego, ani kolegi przewodniczącego podczas tej sesji. Natomiast 
stwierdzenie takiego obrazu, używanie tych przymiotników, które już użyłem a 
nie jestem masochistą nie będę powtarzał tych złych rzeczy o sobie 
wielokrotnie. Uważam tylko, że to nie jest sposób prowadzenia dyskusji, który 
mnie interesuje. Mnie interesuje dyskusja do rzeczy, do problemu i wtedy ona 
ma sens a jeżeli mówimy, że to co jest zapisane w protokole nas nie interesuje to 
rzeczywiście ciężko rozmawiać.  

 
Piotr Wilk – radny – ta definicja wniosków i oświadczeń jest nieco 

zawężona, proponuję aby ją w sposób nieformalny rozszerzyć. Mój apel do 
wszystkich radnych, mieszkańców, gmin naszego powiatu. Doskonale państwo 
wiedzą, że w Kwidzynie funkcjonuje hospicjum, potrzebuje ono wiele środków 
na utrzymanie. Cel jest przeznaczenia jakiejkolwiek złotówki znakomity i 
nieoceniony. Byłem świadkiem wielu tragedii i wiem, że każda złotówka jest 
tam pomocna i właśnie w takim momencie, kiedy nie musimy ze swojego 
portfela wydawać złotówek a nie oddając fiskusowi możemy ten 1% 
przeznaczyć właśnie na  hospicjum w Kwidzynie. Kolejny raz byłem świadkiem 
sprawozdań dotyczących funkcjonowania hospicjum Kwidzyńskiego od samego 
początku. W związku z tym doskonale zdaję sobie sprawę z tego jakie ma 
wielkie potrzeby. Kolejny raz na komisji pod przewodnictwem kolegi Jurka 
Prezes Kwidzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych przedstawił ideę pracy 
hospicjum ale też i potrzeby. 85% środków hospicjum otrzymuje z NFZ-tu, 15% 
potrzebuje od wszystkich tych, którzy wyrażają dobrą wolę i wyrażali do tej 
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pory aby przeznaczyć ten 1% i nie tylko ale też inne środki na funkcjonowanie 
tego hospicjum. Mój apel do wszystkich mieszkańców powiatu kwidzyńskiego 
aby ten 1% jeśli jeszcze nie zadeklarowaliście w swoich PIT-ach przekazać na 
potrzeby funkcjonowania hospicjum w Kwidzynie.  

 
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  taka informację umieścimy na 

stronie starostwa powiatowego, zachęcamy do przekazania 1% na 
funkcjonowanie hospicjum w Kwidzynie i z góry dziękujemy za każda 
złotówkę.  

 
Posiedzenie przewodniczących komisji i klubów z członkami zarządu 

odbędzie się  1 lutego 2016 r. o godz. 1530. 
   

 
Ad.11. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 

Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1930  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 

 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady 
                                                                                                
 
                                                                                        Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 


