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Protokół nr 16/XVI 
 

z  sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 26 września 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 18 radnych, co wobec ustawowego składu 
Rady wynoszącego 21 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji (listy obecności radnych i gości  stanowią załączniki nr 1 i 2 do 
protokołu). 
 
Nieobecni na posiedzeniu są radni: Bożena Rybus, Mirosław Górski, Andrzej 
Rupieta. 
 
Protokołuje: Justyna Tarka.  
 
 Ad. 3. Przystąpiono do punktu Przedstawienie porządku obrad. 

 
1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie  porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 15 z działalności zarządu. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) o zmianie uchwały nr IX/57/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

b) o zmianie uchwały Nr IX/58/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 14 grudnia 2015r.  w  sprawie budżetu  powiatu  
kwidzyńskiego na  rok  2016. 

 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
9. Wnioski i oświadczenia. 
10. Zamknięcie obrad sesji. 
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Porządek obrad stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 
 
 
 Ad.4. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady 
Powiatu.   

    
 Za przyjęciem głosowało – 17 osób, wstrzymała się – 1 osoba, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 

Ad.5. Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 15  
z działalności zarządu. 

 
W trakcie obrad sesji doszedł radny Mirosław Górski. Obecnie na posiedzeniu 
sesji uczestniczy 19 radnych.   
 
 Tomasz Świerczek – radny – posiedzenie Zarządu w dniu 8 września 
2016 roku. Uchwały nr 167/16 w sprawie zaliczenia drogi  do kategorii dróg 
gminnych (Gurcz)  i Uchwały nr 168/16 w sprawie zaliczenia drogi  do kategorii 
dróg gminnych (Dubiel). Wyżej wymienione drogi są drogami powiatowymi 
jakie okoliczności wpływały na zmianę kategorii dróg?  
 
Odpowiedzi udzielili:  
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – uchwały, które zmieniają kategorię 
drogi są wynikiem prac jakie prowadzimy wspólnie z gminą Kwidzyn. Istnieje 
porozumienie dotyczące przejęcia drogi Mareza – Korzeniewo, 
przekwalifikowanie jej z kategorii drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej 
i jednocześnie porozumieliśmy się z Gminą Kwidzyn co do kategorii dróg  
z Gurcza w kierunku Szkaradowa do granicy gminy jak również drogi 
Tychnowy – Dubiel. Żeby te uchwały mogły wejść w życie potrzebne są 
również podobne uchwały w gminie jak również opinie sąsiadujących  z nami 
powiatów. Ta procedura trwa myślę, że ona może dojść do skutku o ile 
zakończy się z powodzeniem dopiero z dniem 1 stycznia 2018 r.  
 
 Tomasz Świerczek – radny – chciałbym poznać szczegóły tego 
porozumienia na jakiej zasadzie będzie przebiegała zamiana dróg? 
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – procedura zmiany kategorii jest ściśle 
określona w ustawie i zgodnie z tym będziemy postępowali, ona wymaga zgody 
jednej i drugiej Rady  i opinii sąsiadujących powiatów i dlatego zastrzegam się o 
ile cała procedura zostanie wypełniona to realny termin wypada na styczeń 2018 
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roku. Chciałbym również przypomnieć, że z tą inicjatywą od dłuższego czasu 
wychodził Samorząd Gminy Kwidzyn rozpoczynając ją jakby od przekazania 
nam drogi gminnej do zasobu powiatowego czyli tej drogi Mareza – 
Korzeniewo. To jest wniosek radnych Gminy Kwidzyn.  
 
 
Rada Powiatu w obecności  19 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 15 z działalności zarządu. 
 

Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr  5  do protokołu). 
 
 
 Ad.6.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach : 
 
 

a) o zmianie uchwały nr IX/57/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 14 grudnia 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, wstrzymały się – 4 osoby, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 6 do protokołu)  
 

b) o zmianie uchwały Nr IX/58/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 14 grudnia 2015r.  w  sprawie budżetu  powiatu  
kwidzyńskiego na  rok  2016, 

 
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. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ewa Stec odczytała treść uchwały. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania. 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, przeciw głosowały – 3 osoby, wstrzymała 
się – 1 osoba. 

 
Uchwała została podjęta (załącznik nr 7 do protokołu)  

 
 
  

 
 Ad. 7. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
 Zbigniew Koban – radny – dot. sprawy związanej ze zbyciem udziałów 
w Spółce Zdrowie: 
 
 Jaka jest wartość udziałów w Zdrowiu Sp. z o. o. ustalona na podstawie 
wyceny dokonanej przez uprawnionego wykonawcę na podstawie umowy z dnia 
27.11.2012r.? 
 
 Dlaczego osoby reprezentujące interes powiatu kwidzyńskiego wyraziły 
zgodę na sprzedaż udziałów  za kwotę 231, 63 zł za udział w sytuacji, kiedy 
wartość nominalna udziału była określona na kwotę 500 zł? 
 
 Jakie mogą być konsekwencje finansowe przyjęcia odpowiedzialności na 
zasadzie ryzyka, uwzględniając  realia określone w umowie zbycia udziałów 
zawartej 8.04. 2016r. ? 
 
 Ponieważ znalazłem zdanie: „ Przyczyną wprowadzenia takiej regulacji , 
czyli tej zasady ryzyka, było zwiększenie zagrożenia dla realizacji 
podstawowego celu dla umowy mogące nastąpić wskutek braku wymaganą 
zgodą spółki powiatu dla podwyższenia kapitału zakładowego przez EMC SA w 
celu realizacji inwestycji o której mowa w  paragrafie 2 ust. 1 pkt. 5 i w 
załączniku do umowy o zbyciu udziałów”. Czy to oznacza , że panowie 
reprezentujący powiat wprowadzili taki zapis , aby zwiększyć poziom presji na  
Radę Powiatu przy podejmowaniu tej decyzji  i nasza odpowiedzialność  była 
większa czy źle zrozumiałem zapis, który otrzymałem?  Jak należy ten zapis 
interpretować, bo jak rozumiem dotyczy on sytuacji, w której Rada Powiatu 
będzie podejmować decyzje o zwiększeniu kapitału zakładowego w EMC. 
Chyba, że te środki będą dysponowane przez inny podmiot , to też chciałbym 
wiedzieć , dlaczego ten podmiot ma mieć też większą odpowiedzialność. 
Uważamy, że byśmy tej decyzji nie podjęli.  
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 Jak wynika ze Sprawozdania nr 15 zarządu w placówkach oświatowych, 
dla których organem jest powiat kwidzyński , dyrektorzy tych placówek są 
powoływani z pominięciem procedury konkursowej. Proszę o informacje, jakimi 
kategoriami kierował się Zarząd Powiatu dokonując konkretnych wyborów 
personalnych. 
 
 Czy osoby powołane na stanowisko dyrektora przedkładają plan rozwoju 
placówki ? Jeżeli tak, to proszę o jego udostępnienie dla tych placówek.  
 
 Przytoczę pismo, które zostało skierowane przez Prokuraturę Okręgową 
Wydział Śledczy w Gdańsku do Przewodniczącego Zarządu Regionu 
„Solidarność” Jana Fedorowicza  w sprawie trwania protestu związanego ze 
sprawą Kwidzyńskiego Szpitala i toczącego się postępowania. Zwracam się do 
Pana Przewodniczącego jako przewodniczącego komisji statutowo – 
regulaminowej o rozważenie możliwości zawieszenia czy innej formy 
ograniczenia działalności osób,  przeciwko którym prowadzone jest śledztwo . 
 
 Tomasz Świerczek – radny – Przytoczył pismo z jakim rodzice  
i opiekunowie osób niepełnosprawnych zwrócili się do Wójta Gminy Kwidzyn  
i Burmistrza Miasta Kwidzyn w sprawie utworzenia dziennej świetlicy 
środowiskowego wsparcia. Proszę Komisję Polityki Prorodzinnej Opieki 
Społecznej i Aktywizacji Zawodowej o zajecie się tą sprawą. 
 
 Proszę o pilny remont drogi powiatowej Krzykosy – Rakowiec . Stan 
techniczny tej drogi jest taki, że żaden przewoźnik autobusowy nie oferuje tam 
przejazdu, a mieszkańcy Pawlic muszą przejść pieszo 2.5 km do przystanku w 
Rakowcu . 
 
 Zwracam się do przewodniczącego komisji wsi, infrastruktury wiejskiej 
oraz pana starosty - dlaczego Uchwała Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2015r.  
w sprawie planu pracy ww. komisji na rok 2016 nie jest realizowana?  
W miesiącu wrześniu komisja zgodnie z uchwałą powinna zająć się spotkaniem 
w gospodarstwie z rolnikiem z terenu powiatu odnośnie bieżących problemów 
rolnictwa, a zajęła się edukacją leśną z udziałem przedstawiciela Nadleśnictwa 
Kwidzyn, do czego nie była uprawniona. Zgodnie z par. 67 Statutu powiatu 
kwidzyńskiego  pkt 1: Komisje działają zgodnie z rocznym planem pracy 
przedłożonym Radzie do zatwierdzenia.  Rolnicy zamieszkujący tereny wiejskie 
zasługują na szacunek i zainteresowanie swoimi problemami ze strony 
rządzących. 
 
 Grzegorz Wojtaś – radny -  Chciałbym wrócić do tematu związanego  
z podtapianiem gruntów rolnych położonych na terenie Doliny Kwidzyńskiej. 
Problem ten dotyczy rolników z 3 gmin – gm. Sadlinki, gm. Kwidzyn  i gm. 
Ryjewo. Obecnie nie ma zagrożenia, ale w sierpniu po kilkudniowych opadach 
woda w kanale osiągnęła poziom zagrażający uprawom rolnym. Przyspieszyć 
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spływ rzeki Liwy, a tym samym z całej zlewni wystarczy tylko w okresie 
intensywnych opadów obniżyć odpowiednio wcześniej poziom wody na rzece 
Nogat. Po interwencji rolników sprawdziłem stany poziomów wody na rzece 
Nogat, wynosiła ona w Chrzonowie 6.80 m npm , a w Białej Górze 206 cm.  
A można byłoby obniżyć do 150 cm w porównaniu do Białej Góry. Zgodnie  
z obowiązującym pozwoleniem wodno – prawnym,  wydanym przez Starostwo 
Powiatowe w Malborku dla RZGW w Gdańsku na korzystanie z wód rzeki 
Nogat  „ w sytuacjach spływu wielkich wód rzeki Liwy dopuszcza się obniżanie 
poziomu wody w stopniu wodnym Chrzonowo do rzędnej 6,12, odczyt na łacie 
w Białej Górze 150 cm. Instrukcja gospodarowania wodą w kaskadzie Nogatu  
również dopuszcza na wniosek Starostwa Powiatowego w Kwidzynie,  
w wyjątkowych sytuacjach obniżenie piętrzenia do minimalnego poziomu 150 
cm. Doświadczenia z poprzednich lat potwierdzają opieszałą reakcję RZGW na 
wnioski o obniżenie poziomu piętrzenia rzeki Nogat w okresie intensywnych 
opadów. Czy jest opracowana instrukcja, procedura, która pozwoli 
odpowiednim służbom na wcześniejsze reagowanie i skuteczne wnioskowanie  
o obniżenie poziomu piętrzenia rzeki Nogat? 
  
 Wnioskuję o ustawienie lustra na drodze powiatowej Korzeniewo – 
Lipianki w miejscy skrzyżowania ze zjazdem z mostu. Drzewa zasłaniają 
widoczność i trudno bezpiecznie włączyć się do ruchu. 
 
 Jerzy Grabowski – radny - prośba o informacje w sprawie nowych 
okoliczności dotyczących niszczejącego zabytku  w Klecewie. 
 

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

 Jerzy Godzik – starosta -  pytania radnego Zbigniewa Kobana są tak 
szczegółowe, że odpowiedzi udzielimy na piśmie z tym, że poprosimy Pana 
Radnego aby te pytania złożył na piśmie żebyśmy mogli szczegółowo  
i precyzyjnie odpowiedzieć na pana pytania.  
 
 W sprawie świetlicy środowiskowej, od dawna zajmujemy się tą sprawą 
ale świetlice środowiskowe są w kompetencjach Rad Gmin i Burmistrza, jeżeli 
nasza pomoc będzie potrzebna to oczywiście pomożemy.  
 
 Plany pracy komisji, my jako Zarząd nie odpowiadamy za to my w tych 
komisjach uczestniczymy. 
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu -  w minionym roku szkolnym 
mieliśmy dwie sytuacje,   w dwóch placówkach kończyła się kadencja 
dyrektorów to był ZSG i ZSO nr 1. W obu przypadkach ogłoszony był konkurs 
na stanowisko dyrektora. W przypadku ZSG zgłosił się jeden kandydat, ten 
jeden kandydat uzyskał akceptację komisji konkursowej i w wyniku tego 
konkursu Zarząd Powiatu powierzył wyłonionemu w drodze konkursu 
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kandydatowi stanowisko dyrektora. W drugim przypadku w ZSO nr 1 nikt się 
nie zgłosił do konkursu i wtedy została zastosowana procedura wynikająca z 
ustawy o systemie oświaty a mówi ona tak, że jeśli do konkursu nie zgłosił się 
żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata organ 
prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi po 
zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. Ta procedura 
została wypełniona ponieważ nie zgłosił się żaden kandydat, Zarząd 
zaproponował na to stanowisko kandydata, ten kandydat uzyskał pozytywną 
opinię rady pedagogicznej, tylko rady pedagogicznej ponieważ w tej szkole rada 
szkoły nie działa i kompetencje rady szkoły przejmuje rada pedagogiczna. W 
tym przypadku nie przewiduje się przygotowania planu rozwoju placówki. Plan 
rozwoju placówki opracowuje się tylko wtedy kiedy przedłuża się kadencje 
dyrektora bez konkursu a tutaj taka sytuacja nie ma miejsca.  
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – w sprawie drogi Krzykosy – 
Rakowiec, stan techniczny tej drogi jest nam znany podobnie jak pozostałych 
100km dróg, które wymagają natychmiastowej modernizacji. Przypominam, że 
3 lata temu przyjęliśmy kolejny program stanu technicznego dróg konsultowany 
ze wszystkimi gminami i z ustaleniem jakby kolejności ich modernizacji. 
Główne wskaźniki które decydowały o kolejności to natężenie komunikacyjne. 
Niestety ta droga nie znalazła się w pierwszej kolejności i zapewne pan radny 
wie, że wspólnie z Gmina  Kwidzyn w tym roku złożyliśmy wniosek do tzw. 
schetynówek na drogę od Korzeniewa do Pastwy, to koszt ok. 3 mln zł. Mamy 
nadzieję otrzymać 50% środków zewnętrznych i po 25% Samorząd Gminy 
Kwidzyn i 25% Powiat Kwidzyński. Kolejna droga, która była dziś wymieniona  
Dubiel – Tychnowy, ona również w przyszłym roku będzie naprawiana 
gruntownie i dopiero po wykonaniu tego remontu na tej drodze zostanie 
prawdopodobnie przejęta przez Gminę Kwidzyn. 100 km dróg z posiadanych 
230 wymaga natychmiastowych modernizacji co nie oznacza, że my tych dróg 
nie naprawiamy co roku, staramy się utrzymać w jak najlepszym stanie.  
Czasami jest tak, że tam już nie ma do czego przykleić tego asfaltu i to chyba 
jest przykład tej drogi. Na terenie Gminy Gardeja jest jeszcze wiele innych dróg 
o większym zniszczeniu niż ta.  
 Jeśli chodzi o interpelacje radnego Grzegorza Wojtasia, radny właśnie 
przypomniał to co miało miejsce. Zespół ds. zlewni rzeki Liwy zlecił takie 
opracowanie Panu docentowi Lizińskiemu, to opracowanie do nas trafiło i tam 
są między innymi wnioski dotyczące co powinniśmy robić w przypadku 
podniesionego stanu wody szczególnie na rzece Liwie. Ten temat podjął 
wspólnie Zarząd Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych. Taka procedura jest wdrążona, ona w tym roku była 
sprawdzona jakby w tym okresie kiedy te opady były, procedura jest z 2010r. 
Mamy to potwierdzone przez RZGW, że jeżeli na wysokości Marezy poziom 
wody w Liwie jest 100 cm Wójt Gminy powinien przekazać informację do 
Powiatowego Zespołu Kryzysowego albo my z własnej inicjatywy powiadomić 
Zarząd w Tczewie i ten powinien obniżyć próg na Nogacie do 150 cm co 
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uczynił. Po mojej interwencji tak się stało, następnego dnia Zarząd przyznał, że 
spóźnił się jeden dzień to prawda, że oni  nie zareagowali jakby natychmiast ze 
swoich struktur pomimo tego, że mieli tą informację.  
 Jeżeli chodzi o drzewa przy drodze Korzeniewo – Lipianki na wysokości 
mostu, my wystąpiliśmy już dawno o usunięcie, niestety nie ma zgody to 
zarówno  z jednej jak i z drugiej strony. Jak się zjeżdża z mostu w kierunku 
Korzeniewa, tam jest szczególnie jakby niebezpiecznie ponieważ tej lewej 
strony nie widać. Składaliśmy wniosek do zarządcy tej drogi bo to skrzyżowanie 
należy do GDDKiA o ustawienie lustra na wale, nie ma tej zgody żeby  
w konstrukcji wału umieścić słupek z lustrem. Również wnioskowaliśmy  
o usunięcie drzew w kierunku Lipianek jak się jedzie po prawej stronie przed 
wjazdem na most stoją cztery wierzby one również zasłaniają widoczność tego 
wjazdu. Możemy ponowić ten wniosek z jakim skutkiem trudno jest mi 
powiedzieć.  
 
 Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu – w uzupełnieniu tego co 
powiedział Pan starosta w kwestii świetlicy, wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych, pozwolę sobie kilka słów powiedzieć. Nieprawdą jest, że 
my jako Starostwo, nasza jednostka PCPR, Warsztaty Terapii Zajęciowej w 
Górkach, że nie zajmujemy się tym tematem. Ten temat jest nam znany od wielu 
miesięcy, informuję pomimo, że nie jest to zdanie powiatu, generalnie jest to 
zadanie Pana Wojewody, który załatwia te tematy wspólnie z Gminami, wspiera 
Gminy dodatkowym wsparciem finansowym, podpisuje porozumienie i na 
podstawie tego takie świetlice są tworzone. Organizowaliśmy spotkania z 
osobami, które tym tematem były zainteresowane, zaangażowaliśmy się również 
wspólne spotkanie jakie odbyło w się w Gminie Kwidzyn z przedstawicielami 
wielu zainteresowanych stron w tym Miasta i Gminy. I nieprawdą jest, że nie 
padła żadna oferta, że ten temat jest odrzucany przez Gminę i przez Miasto, 
oferta taka jest ale tej oferty nie podjęli rodzice z różnych względów ponieważ 
zaproponowano, że taka świetlica jest na terenie Gminy Sadlinki. Tam 
bezkosztowo dla rodzica te dzieci mogły być dowożone i mogły z tej oferty 
korzystać. Sam zainteresowałem się tym tematem i stwierdzam, że świetlica w 
pełni do tego zadania jest przygotowana. Również oferta przewozu była na tyle 
tak zorganizowana, że nie powinno to odbywać się z trudnością dla dzieci. 
Zobowiązaliśmy naszego Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej żeby on 
również spróbował dodatkowo pewną ofertę przedstawić dla tej grupy dzieci. 
Taka oferta również została przedstawiona i niestety ona również nie cieszyła 
się zainteresowaniem. Nie jest tak, że nie robimy w tym temacie nic, staramy 
się. To nie jest potężna grupa osób to są jednostkowe osoby, które uparcie dążą 
do tego żeby taka świetlica była na terenie Kwidzyna. Wiem, że podejmowane 
są działania, jest pewna grupa osób, która próbuje założyć stowarzyszenie  
i w ramach tego stowarzyszenia ewentualnie dodatkowo ten temat wspierać. 
Oświadczam, że Gmina i Miasto Kwidzyn taką ofertę przedstawiła. Chciałbym 
oświadczyć Panu Radnemu, że my nie odpowiadaliśmy na ten list ponieważ ten 
list nie był skierowany do nas tylko adresatem była Gmina i Miasto Kwidzyn, 
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my otrzymaliśmy to do wiadomości. My tym tematem zajęliśmy się ale nie 
czuliśmy się do udzielenia ostatecznej odpowiedzi ponieważ nie jest to nasze 
zadnie. Będziemy starali się z Panią Kierownik  Renata Majdą ewentualnie 
wspierać ten temat, temat bardzo istotny, bardzo ważny ale nie do końca jest tak 
jak w tym liście  zostało to przedstawione.  
 
 Grzegorz Wojtaś – radny – w kwestii tego lustra, można by to lustro 
usadowić u podstawy wału. Droga powiatowa graniczy z wałem i na pewno 
takie odstępstwo od zakazu budowy przy wale można by uzyskać. 
 Jeżeli chodzi o procedurę, być może ta procedura jest ale nikt o niej nie 
wie. Rolnicy dzwonili do mnie w sobotę, próbowali kontaktować się  z różnymi 
samorządami i w poniedziałek dopiero byli w Starostwie i rozmawiali z Panem 
Starostą, że nie mogą tej sprawy załatwić. Być może trzeba to gdzieś przekazać 
rolnikom. W tej chwili jest monitoring rzeki Liwy i rzeki Nogat i można by 
nawet z poziomu Starostwa wysyłać zaraz po przekroczeniu tych 150 cm, nie 
czekać na wniosek rolnika czy wniosek przedstawicieli Gminy.   
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – jest to skrzyżowanie, którym 
zarządza zawsze ten, który ma drogę wyższej kategorii. Jest to skrzyżowanie, 
które jest w zarządzie GDDKiA. Ja nie mogę nic zrobić samodzielnie w tym 
skrzyżowaniu. Podam podobną historię wiele razy poruszaną, skrzyżowanie na 
drodze od Brokowa do Straszewa. Modernizowaliśmy cały odcinek, niestety 
skrzyżowanie nie zostało zmodernizowane bo nie mamy prawa pomimo tego, że 
nasza droga powiatowa przecina to skrzyżowanie ale ona przecina to 
skrzyżowanie z droga wojewódzką i to jest poza naszymi kompetencjami. 
Proszę mi uwierzyć jakby to było w naszej gestii i mielibyśmy wydać 1000 zł na 
lustro to naprawdę warto bo to poprawiłoby bezpieczeństwo.  
 
 Jeżeli chodzi o procedurę, nikt tutaj nie oczekuje od rolników by to oni 
monitorowali rzekę i oni przekazywali tą informację. Od tego są służby  
i gminne i nasze by ten stan monitorować. Oczywiście jest Roblem, my nie 
pełnimy dyżurów w niedzielę, jeżeli ten stan wody podniósł się w niedzielę  
 2 cm to nie ma większego wpływu na sytuację ale się podniósł to reakcja jest  
w poniedziałek. My nie czekamy na przyjście rolników, mamy to monitorować  
i tak samo Urząd Gminy. Jeżeli ta współpraca między rolnikami a samorządem 
jest to jeszcze lepiej ale to nie jest tak, że to rolnicy mają monitorować i nas 
informować a my dopiero używamy procedury, tak nie jest.  
 
 Tomasz Świerczek – radny – w sprawie Liwy, jestem mieszkańcem tego 
powiatu i nigdy nie spotkałem się, że urzędnicy wykonali coś szybciej od nas 
mieszkańców. My przychodzimy do was z konkretnym problemem bo jakbyście 
dobrze działali to tych telefonów by nie było.  
 
 Kazimierz Kończalski – przewodniczący Komisji Wsi  
i Infrastruktury Wiejskiej – chciałbym odpowiedzieć na pytanie radnego 
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Tomasza Świerczka, czemu Komisja Wsi i Infrastruktury Wiejskiej zmieniła 
plan pracy. W planie pracy na wrzesień miało odbyć się spotkanie u Jana 
Złotnika, rolnika z Baldramu. W trakcie ustalania spotkania pan Jan Złotnik 
odmówił spotkania. Nie uzyskałem akceptacji innego rolnika ze względów na 
nawał prac rolnych. O tym fakcie poinformowałem Przewodniczącego Rady  
i dlatego jako Przewodniczący Komisji  zmieniłem plan pracy komisji na 
miesiąc wrzesień 
 
  Ad. 9. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 

 
 

Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – posiedzenie przewodniczących 
komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się 3 października  2016 r.  
 godz. 1530. 

 
Ad.10. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 

Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1705  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 

 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady 
                                                                                                
 
                                                                                        Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 


