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Protokół nr 15/XV 
 

z  sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 29 sierpnia 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 i 1  kandydatka na radną, co 
wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 19 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: Mirosław Górski, Zbigniew Koban.  
 
Protokołuje: Justyna Tarka.  
 
 Ad. 3. Przystąpiono do punktu Ślubowanie radnej Pani Ewy Schneider. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił wszystkich  
o powstanie i wydał polecenie wprowadzenia sztandaru Rady Powiatu 
Kwidzyńskiego. 
 
 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg przystąpił do uroczystego ślubowania 
radnej. Odczytał tekst ślubowania, a następnie  wymienił imię i nazwisko radnej, 
która po odczytaniu wypowiedziała słowo -  „Ślubuj ę”,  i dodała: „Tak mi 
dopomóż Bóg”. 
 
Sztandar Rady Powiatu Kwidzyńskiego wyprowadzono. 
 
Po akcie ślubowania  w posiedzeniu sesji uczestniczy 19 radnych. 
 
 Ad. 4. Przystąpiono do punktu Przedstawienie porządku obrad. 

 
1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Ślubowanie radnej Pani Ewy Schneider. 
4. Przedstawienie  porządku obrad. 
5. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu. 
6. Sprawozdanie nr 14 z działalności zarządu. 
7. Informacja Zarządu EMC o zamierzeniach inwestycyjnych w Spółce 

„Zdrowie” z siedzibą w Kwidzynie.        
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8. Informacja o realizacji uchwał i wniosków Komisji Rady Powiatu 
Kwidzyńskiego za I półrocze 2016 r. 

9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Kwidzyńskiego na lata 2016-2024 wraz z  informacją o przebiegu wykonania 
budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za I półrocze  2016 r. 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 
a) o zmianie uchwały Nr II/10/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 

12 stycznia 2015r. w sprawie powołania komisji stałych, określenia 
przedmiotu ich działania oraz składu osobowego, 

b) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Kwidzyńskiego. 
 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
13. Wnioski i oświadczenia. 
14. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Porządek obrad stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 
 
 Ad.5. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady 
Powiatu.   

    
 Rada Powiatu w obecności 19 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła protokół z XIV sesji. 
 

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 

Ad.6. Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 14  
z działalności zarządu. 

 
 Głosów w dyskusji nie było. 
 
Rada Powiatu w obecności  19 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 14 z działalności zarządu. 
 

Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr  5  do protokołu). 
 

 Ad.7. Przystąpiono do punktu Informacja Zarządu EMC o zamierzeniach 
inwestycyjnych w Spółce „Zdrowie” z siedzibą w Kwidzynie.        
 
 Tomasz Suchowierski - Członek Zarządu EMC Instytut Medyczny 
SA Wrocław – przedstawił informację o zamierzeniach inwestycyjnych w 
Spółce „Zdrowie” z siedzibą w Kwidzynie.     
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W dyskusji głos zabrali radni: Antoni Barganowski, Andrzej Rupieta, Jerzy 
Grabowski, Ewa Stec, Jerzy Śnieg.  
 
Odpowiedzi udzielili: Tomasz Suchowierski - Członek Zarządu EMC Instytut 
Medyczny SA Wrocław, Dariusz Brzeziński - Prezes Zarządu „Zdrowie” Sp. z 
o. o. w Kwidzynie.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg ogłosił 5 minutową przerwę. 
 

Po przerwie wznowiono obrady sesji i przystąpiono do punktu Informacja 
o realizacji uchwał i wniosków Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego za I 
półrocze 2016 r. 
 

Ad.8.  Przystąpiono do punktu Informacja o realizacji uchwał i wniosków 
Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego za I półrocze 2016 r. 

 
Grażyna Krzysztofiak - sekretarz – przedstawiła powyższą informację 

– załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad.9. Przystąpiono do punktu Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2016-2024 wraz  
z  informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za I 
półrocze  2016 r. 

 
Ewa Bejgrowicz – skarbnik  przedstawiła informację o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2016-2024 
wraz z  informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za I 
półrocze  2016 r. -   załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 Ad.10.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach : 
 

a) o zmianie uchwały Nr II/10/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 
12 stycznia 2015r. w sprawie powołania komisji stałych, określenia 
przedmiotu ich działania oraz składu osobowego, 

 
 Grażyna Krzysztofiak - sekretarz – omówiła projekt  powyższej 
uchwały. 

 
Głos zabrała Bożena Rybus, przewodnicząca Komisji Statutowej 

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 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  8 do protokołu). 
 
 

b) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Kwidzyńskiego. 
 

Grażyna Krzysztofiak - sekretarz – omówiła projekt  powyższej uchwały. 
 
Głos zabrała Bożena Rybus, przewodnicząca Komisji Statutowej 

informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 
 

Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  9 do protokołu). 
 

 Ad. 11. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
 Tomasz Świerczek – radny –  zwracam się z zapytaniem, czy środki 
uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w Ryjewie należących do Powiatu 
kwidzyńskiego zostaną przeznaczone na budowę nowej siedziby Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Ryjewie, jaki jest koszt tej inwestycji oraz kto będzie ją 
współfinansował. Czy planuje się rozszerzenie w przyszłości działalności 
Warsztatów Terapii Zajęciowych o Ośrodek Pobytu Dziennego dla osób 
starszych, którzy nie mają orzeczeń lekarskich o wskazaniach do pracy na 
warsztatach terapii zajęciowej.  
 
 W dziesięcioletniej współpracy z Powiatem Osterholz ile razy 
uczestniczyli w partnerstwie przedstawiciele rolników, producentów rolnych  
w Powiecie Kwidzyńskim jest ponad 2 tys. 
 
 W miesiącach lipiec i sierpień rzeka Liwa i jej dopływ Kanał Palemona  
w skutek spiętrzenia ponadnormatywnego na śluzie w Szonowie na ujęciu do 
Nogatu podtopiła pola w okolicach Kwidzyna. Dzięki zdecydowanej reakcji 
rolników i wizycie u Pana Starosty doszło do dużego zrzutu wody i po paru 
dniach możliwe było zakończenie zbiorów. Kiedy wreszcie załatwicie sprawę 
podtopień i regulację rzeki Liwy. Zespół problemowy ds. rzeki Liwy działający 
przy Staroście Kwidzyńskim nie wypełnia oczekiwań z nim związanych. 
Ponadto w wyniku błędów przy odmulaniu rzeki doszło  do uszkodzeń skarp co 
skutkować będzie dodatkowymi środkami na jej naprawę.  
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 Zwracam się z zapytaniem dlaczego na oficjalnej witrynie Starostwa 
Powiatowego w Kwidzynie brak jest jakichkolwiek wzmianek i relacji z wizyty 
w Kwidzynie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy. 
 

 Ad. 12. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 

 Jerzy Godzik – starosta -  czy środki uzyskane ze sprzedaży zostaną 
przeznaczone na Warsztaty Terapii Zajęciowej, to zależy od państwa. To 
państwo uchwalacie budżet, jeżeli w budżecie taka propozycja będzie i państwo 
się na to zgodzicie to będzie. Cała operacja budowy Ośrodka Terapii Zajęciowej 
jest sprawą Gminy Ryjewo. Owszem planujemy państwu zaproponować ale pod 
kilkoma warunkami, że znajdzie się duży sponsor, będzie dofinansowanie ze 
środków PFRON. Jeśli chodzi o rozszerzenie w przyszłości działalności 
Warsztatów Terapii Zajęciowych o Ośrodek Pobytu Dziennego dla osób 
starszych, to nas nie dotyczy, jest to zadanie gminy.  
 
 Czy w dziesięcioletniej współpracy z Powiatem Osterholz była wymiana 
rolników? W 99% nie było takiej wymiany bo nie było takich propozycji. Nic 
nie stoi na przeszkodzie żeby do takiej wymiany między rolnikami powiatów 
dochodziło. Jeśli będzie taka zgłoszona taka inicjatywa to oczywiście 
pomożemy.  
 
 Problem Liwy, jest to oficjalne zadanie RZGW, tam wszelkie skargi 
przekazujemy. Ostatnią skargę, która złożyli rolnicy też przekazaliśmy. Z Liwą 
są takie problemy, że tej wody raz jest za dużo a raz jej w ogóle nie ma.  
 
 Dlaczego na oficjalnej stronie Starostwa Powiatowego nie ma informacji 
o wizycie Pana Prezydenta Andrzeja Dudy? Na terenie Starostwa Powiatowego 
nie było Pana Prezydenta. Prawdopodobnie na stronie Pana Prezydenta jest 
informacja gdzie Pan Prezydent odbywa swoje wizyty.  
 
  Ad. 13. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 

 
 Jerzy Godzik – starosta – chciałbym serdecznie podziękować 
mieszkańcom Kwidzyna i Powiatu Kwidzyńskiego za to, że 31 lipca br. tak 
licznie zjawili się  na koncercie z okazji 10-lecia podpisania umowy 
partnerskiej.  
 

Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – posiedzenie przewodniczących 
komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się 5 września  2016 r. o godz. 
1530. 
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Ad.14. 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 


