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Protokół nr 9/IX 

 
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

odbytej 27 czerwca 2011 r. 
 
 
 Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1530 otworzył  
obrady wypowiadając słowa: „ otwieram obrady sesji rady powiatu”. 
 
 Ad.2 Po powitaniu radnych i gości oświadczył, iŜ 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 sesji są radni: Mirosław Górski, Jerzy Grabowski i 
Andrzej Zwolak. 
 
Protokołuje: Izydora Janiuk.  
 
 Ad.3 Przystąpiono do punktu Wręczenie nominacji oficerskiej p. Janowi 
Jakubiakowi. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg  poprosił wszystkich o 
powstanie i wydał  polecenie:  „Sztandar Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
wprowadzić”. 
 
  Pułkownik Grzegorz Stańczyk Komendant Wojewódzkiej Komendy 
uzupełnień w Malborku, odczytał rozkaz mianowania p. Jana Jakubiaka na  
stopień oficerski. 
 
Po ceremonii mianowania i złoŜeniu gratulacji p. Janowi Jakubiakowi, 
przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg wydał polecenie:  „Sztandar Rady 
Powiatu Kwidzyńskiego wyprowadzić.” 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg ogłosił  przerwę. 
 
Po przerwie wznowiono obrady sesji i przystąpiono do następnego punktu 
obrad. 
 
 Ad.4 Przystąpiono do punktu Przedstawienie porządku obrad. 
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1. Otwarcie sesji.  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Wręczenie nominacji oficerskiej p. Janowi Jakubiakowi. 
4. Przedstawienie  porządku obrad. 
5. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu. 
6. Sprawozdanie nr 7 z działalności zarządu. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) o zmianie uchwały nr IV/19/2011 Rady Powiatu  Kwidzyńskiego z dnia    
31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
powiatu na lata 2011-2024, 

 
b) o zmianie uchwały  nr IV/20/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia     

31 stycznia 2011 r. w sprawie budŜetu powiatu kwidzyńskiego na rok 
2011, 

 
c) zmiany uchwały Nr V/29/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia          

28 lutego 2011 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r, 

 
d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla 
szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu 
kwidzyńskiego przez podmioty inne niŜ ministrowie i jednostki samorządu 
terytorialnego, 

 
e) ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem                     

i przechowaniem pojazdów, 
 
f) upowaŜnienia Zarządu Powiatu do złoŜenia wniosku o dofinansowanie 

przedsięwzięcia w  ramach Programu Priorytetowego Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. System Zielonych 
Inwestycji ( GIS – Green Investment Scheme)  „Zarządzanie energią w 
budynkach uŜyteczności publicznej” ( III konkurs), 

 
g) przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2010 r., 
 
h)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu kwidzyńskiego za 2010 

r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu powiatu kwidzyńskiego za 
2010 r., 

 
i) absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za rok 2010. 
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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. 
  
 Ad. 5  Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady 
Powiatu.   

  
 Rada Powiatu w obecności 18 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła protokół z VIII sesji. 
 

Protokół został przyjęty (załącznik nr  4 do protokołu ). 
 

W trakcie obrad sesji doszedł radny Andrzej Zwolak. Obecnie w posiedzeniu 
uczestniczy 19 radnych. 
 
 Ad.6  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 7  z działalności 
zarządu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
 Antoni Barganowski – radny -  dot. posiedzenia zarządu w dniu 19 maja 
2011 r. i przetargu otwartego na sprzedaŜ budynku po byłym Domu Dziecka 
przy ul. Braterstwa Narodów w Kwidzynie. Jak ta sprawa wygląda na dzisiaj? 
 
Dot. posiedzenia zarządu 25 maja 2011r.  – jest mowa o powołaniu na  
koordynatora dyrektora Wydziału Rozwoju Powiatu, który ma koordynować 
współpracę powiatów leŜących po obu stronach Doliny Wisły w  ramach 
partnerstwa ponadlokalnego. Prosi o przybliŜenie, na czym ta współpraca ma 
polegać? 
 
Dot. waŜniejszych spotkań -  wicestarosta Andrzej Fortuna w dniu 10 czerwca 
2011 r. brał udział w otwarciu fabryki produkcji paliwa z energii odnawialnej w 
Koniecwałdzie. Jaki jest to rodzaj paliwa i z czego ono jest wytwarzane? 
 
 Zbigniew Koban – radny –  dot. posiedzenia zarządu w dniu 19 maja 
2011 r. – zarząd podjął uchwałę w sprawie wyboru ofert na realizację zadań 
publicznych w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego, w tym 
przedsiębiorczości. Jakie kryteria zadecydowały o wyborze i czy były inne oferty 
zgłoszone w tej sprawie? 
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Pan Wicestarosta Andrzej Fortuna uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników Spółki „Zdrowie” w Kwidzynie. Prosi o krótką informację. 
 
Dot. posiedzenia zarządu w dniu 2 czerwca 2011 r. – zarząd podjął uchwałę w 
sprawie udzielenia dotacji z budŜetu powiatu NTW. W jakim trybie to się 
odbyło, czy był jakiś konkurs czy przetarg? 
 
 Anna Ronowska – radna – dot. waŜniejszych spotkań – 17 maja 2011 r. 
wicestarosta Andrzej Fortuna wziął udział w spotkaniu Zespołu ds. Rolnictwa 
przy Radzie Powiatu. Czego dotyczyło to spotkanie? 
 
 Jolanta Szulc – radna  - dot. waŜniejszych spotkań – 17 maja 2011 r. 
wicestarosta Andrzej Fortuna spotkał się z przedstawicielami firm posiadających 
koncesję na poszukiwanie i wydobywanie gazu łupkowego. Czy z tego wynika, 
Ŝe na terenie powiatu kwidzyńskiego jest gaz łupkowy, czy jest moŜliwość jego  
wydobywania i jeŜeli tak, to jakie korzyści miałoby miasto Kwidzyn? 
 
Odpowiedzi udzielili: starosta Jerzy Godzik i wicestarosta Andrzej Fortuna. 
 
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie nr 7  z działalności zarządu. 
 

Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr  5  do protokołu). 
  
 Ad.7 Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach : 
 

 a) o zmianie uchwały nr IV/19/2011 Rady Powiatu  Kwidzyńskiego z dnia   
     31  stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej  
     powiatu na lata 2011-2024. 
 

 Marek Szulc – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
BudŜetu i Finansów – omówił projekt powyŜszej uchwały i prosi o jego 
przyjęcie. 
 
Poinformował równieŜ, Ŝe na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną 
opinię. 

 
 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. 
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Uchwała została podjęta ( załącznik nr  6 do protokołu). 
 
b) o zmianie uchwały  nr IV/20/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia  
    31 stycznia 2011 r. w sprawie budŜetu powiatu kwidzyńskiego na rok  
    2011. 

 
 Marek Szulc – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
BudŜetu i Finansów – omówił projekt powyŜszej uchwały i prosi o jego 
przyjęcie. 
 
Poinformował równieŜ, Ŝe na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną 
opinię. 

 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał treść 
uchwały. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania. 

 
Za przyjęciem głosowało - 15 osób, wstrzymały się – 4 osoby, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  7 do protokołu). 
 

c) zmiany uchwały Nr V/29/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia        
28 lutego 2011 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych             
w 2011 r. 

 
 Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie - omówiła projekt powyŜszej uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrała Katarzyna Opacka, przewodnicząca Komisji Polityki 
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej informując, iŜ 
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. 

 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 

 
Podczas głosowania nad uchwałą na sali  obrad obecnych było 18 radnych. 
 
  Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 18 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
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Uchwała została podjęta ( załącznik nr  8 do protokołu). 
 

 d)ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu  
     i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych  
    dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu  
    kwidzyńskiego przez podmioty inne niŜ ministrowie i jednostki samorządu  
   terytorialnego. 
 

 Danuta Woronowicz – członek zarządu – omówiła projekt powyŜszej 
uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrała Jolanta Szulc, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki informując, iŜ projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię komisji. 
 
W dyskusji głos zabrał radny Zbigniew Koban. 
 
Odpowiedzi udzieliła członek zarządu Danuta Woronowicz. 

 
 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). 
 

e) ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i   
   przechowaniem pojazdów. 
 

 Jerzy Godzik – starosta - – omówił projekt powyŜszej uchwały i prosi o 
jego przyjęcie. 

 
 Głos zabrał Marek Szulc przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 
BudŜetu i Finansów informując, iŜ na posiedzeniu projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię. 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał treść 
uchwały. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania. 
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  Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  10 do protokołu). 
 
f) upowaŜnienia Zarządu Powiatu do złoŜenia wniosku o dofinansowanie  
   przedsięwzięcia w  ramach Programu Priorytetowego Narodowego   
  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. System Zielonych  
  Inwestycji ( GIS – Green Investment Scheme)  „Zarządzanie energią w  
  budynkach uŜyteczności publicznej” ( III konkurs). 
 

 Andrzej Fortuna – wicestarosta - – omówił projekt powyŜszej uchwały 
i prosi o jego przyjęcie. 

 
 Głos zabrał Zdzisław Biesiekierski, przewodniczący Komisji Ładu 
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informując, iŜ 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
 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  11 do protokołu). 
 

g) przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno- 
   Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2010 r. 

 
 

 Robert Holiński – Wydział Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej -  
przedstawił Sprawozdanie z realizacji  Strategii  Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2010 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 2010. 
 
1. Jolanta Szulc – przewodnicząca   Komisji  Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki – na posiedzeniu komisja pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie. 
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2.  Katarzyna Opacka – przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej, Opieki 
Społecznej i Aktywizacji Zawodowej - na posiedzeniu  komisja pozytywnie 
zaopiniowała sprawozdanie. 
 
3. Zdzisław Biesiekierski – przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na posiedzeniu  komisja 
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
4. Kazimierz Kończalski – przewodniczący Komisji ds. Wsi i Infrastruktury 
Wiejskiej - na posiedzeniu  komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
5. Zbigniew Biesiekierski – wiceprzewodniczący Komisji ds. Zdrowia - na 
posiedzeniu  komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
6. Anna Ronowska – przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego i 
Bezpieczeństwa Obywateli - na posiedzeniu  komisja pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie. 
 
7. Marek Szulc – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, BudŜetu i 
Finansów - na posiedzeniu  komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
8. Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej - na posiedzeniu  
komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
W dyskusji głos zabrali radni : Zbigniew Koban w imieniu Klubu Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości przedstawił stanowisko w  sprawie sprawozdania z 
realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego 
za rok 2010, Piotr Widz przedstawił  stanowisko Klubu PO RP, udział w 
dyskusji wzięły równieŜ BoŜena Rybus i Jolanta Szulc. 
 
Odpowiedzi udzielili: starosta Jerzy Godzik i wicestarosta Andrzej Fortuna. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpił do głosowania. 

 
Za przyjęciem głosowało - 15 osób, przeciw głosowały – 4 osoby, głosów 
wstrzymujących nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  12 do protokołu). 
 

h) zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu kwidzyńskiego za 2010  
   r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu powiatu kwidzyńskiego za  
  2010 r. 
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 Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej –  omówił 
projekt uchwały i prosi o jego przyjęcie.  
 
Poinformował równieŜ, Ŝe Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze 
sprawozdaniami stwierdza zgodność danych wykazanych w tych 
sprawozdaniach z danymi wykazanymi w sprawozdania z wykonania budŜetu 
powiatu kwidzyńskiego za rok 2010. W dniu 6 czerwca 2011 r. Komisja 
Rewizyjna na posiedzeniu sporządziła  Opinię w sprawie wykonania budŜetu za 
rok 2011 – załącznik nr 13 do protokołu  oraz  sporządziła Wniosek w sprawie 
absolutorium dla zarządu powiatu kwidzyńskiego z tytułu wykonania budŜetu 
powiatu kwidzyńskiego w 2010 roku -  załącznik nr 14 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali : 
 
Starosta Jerzy Godzik, wicestarosta Andrzej Fortuna, członek zarządu Danuta 
Woronowicz oraz radni:  Zbigniew Koban, Piotr Widz, Anna Ronowska i 
Tomasz Frejnagiel. 
 
  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał treść 
uchwały. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania. 

 
Za przyjęciem głosowało - 15 osób, przeciw głosowały – 4 osoby, głosów 
wstrzymujących nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  15 do protokołu). 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg ogłosił 5 minutową przerwę. 
 
Po przerwie wznowiono obrady sesji i przystąpiono do dalszego ciągu 
Podejmowania uchwał w sprawach: 

 
i) absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za rok 2010. 

 
 Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej –  omówił 
projekt uchwały i prosi o jego przyjęcie.  
 
Następnie odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kwidzyńskiego w 
sprawie udzielenia zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego absolutorium za rok 
2010, który został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku -  
załącznik nr 16 do protokołu. 
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał uchwałę       
Nr 049/p117/R/V/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w 
Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2011 r. -  załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antoni Barganowski odczytał uchwałę 
Nr 102/p117/A/V/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Gdańsku z dnia 10 czerwca 2011 r. – załącznik nr 18 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Antoni Barganowski  przedstawił Stanowisko Klubu Radnych Sojuszu Lwicy 
Demokratycznej w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego dotyczące uchwały IX sesji 
Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania 
Zarządu Powiatu z wykonania budŜetu powiatu kwidzyńskiego za 2010 rok, 
sprawozdania finansowego za 2010 rok i udzielenia Zarządowi Powiatu 
Kwidzyńskiego  absolutorium za 2010 rok -  załącznik nr  19 do protokołu. 
 
Zbigniew Koban  przedstawił stanowisko Klubu radnych PiS. 
 
Piotr Widz  przedstawił Stanowisko Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej 
RP w radzie Powiatu Kwidzyńskiego dotyczące uchwały z dnia 27 czerwca 2011 
roku, udzielającej zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego absolutorium za rok 2010 
– załącznik nr 20 do protokołu. 
 
  Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpił do głosowania. 

 
Za przyjęciem głosowało - 15 osób, przeciw głosowały – 4 osoby, głosów 
wstrzymujących nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  21 do protokołu). 
 
 
 Jerzy Godzik – starosta – w imieniu zarządu poprzedniej i obecnej 
kadencji podziękował  za udzielenie absolutorium.  
  
 Ad. 8 Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
 Antoni Barganowski – radny -  na ostatniej sesji w dniu 30 maja 2011 r. 
złoŜył interpelację, Ŝeby Prezes Spółki „ZDROWIE” pan Leszek Czarnobaj 
przedstawił informację o sytuacji finansowej szpitala i głównych problemach, 
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które występują podczas kierowania tą placówką oraz zamierzenia na 
przyszłość. Otrzymał informację, Ŝe takie wystąpienie Prezesa jest planowane 
na sesji 26 września b.r. Po konsultacji z członkami Klubu radnych SLD prosi, 
Ŝeby wyniki finansowe za mijające półrocze były przedstawione jednak na sesji 
sierpniowej. Natomiast jeŜeli nie będzie moŜliwe przedstawienie problemów i 
zamierzeń, prosi aby były  one przedstawione  na sesji wrześniowej zgodnie z 
zapowiedzią. 
 
 Anna Ronowska – radna – dot. wizyty pani minister Hall, która odbyła 
się 22 czerwca b.r. u nas – co spowodowało, Ŝe pani minister zaszczyciła nas 
swoja obecnością? 
 
 Andrzej Słowiński – radny – dot. bezpieczeństwa na plaŜach - wiemy, 
Ŝe  plaŜe na wakacje są przygotowywane, ale brak jest najwaŜniejszego, nie ma 
tam ratowników. Czy  moŜemy Ŝądać od samorządów, Ŝeby zatrudniali 
ratowników? 
 
 Grzegorz Wojtaś – radny -  dot. bezpieczeństwa związanego z 
wakacjami – wiele młodych osób będzie wsiadało na skutery czy motorowery, 
jak wiadomo, uprawnienia te wydaje dyrektor gimnazjum. Gdzie mogą zwrócić 
się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, aby uzyskać takie uprawnienia? 
PoniewaŜ  bez uprawnień moŜna jeździć dopiero po  osiemnastym roku Ŝycia. 
Czy są zawarte jakieś porozumienia między szkołami ponadgimnazjalnymi a 
dyrektorami gimnazjów? 
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  naleŜy uzupełnić oznakowanie 
skrzyŜowania Dubiel-Szadowo-Straszewo. 
 
  Ad.9 Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 
Odpowiedzi udzielili:   starosta Jerzy Godzik, wicestarosta Andrzej Fortuna 
oraz członek zarządu Danuta Woronowicz.  
 
  Ad.10 Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
 
 Zbigniew Koban – radny – zwraca się z prośbą i wnioskiem do Zarządu 
Powiatu o wszczęcie procedury, Ŝeby doprowadzić do zmiany uchwały             
Nr XLI/247/2010 w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie zdolnych. 
Chodzi o  łączenie  dwóch wymogów przy stypendium dla laureatów olimpiad i 
konkursów przedmiotowych, gdzie obok sukcesu w tej olimpiadzie wymagana 
jest równieŜ średnia  z wszystkich przedmiotów 5,0 lub więcej. Jak 
przekonywali wnioskodawcy  uczniowie, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w 
konkursach przedmiotowych w olimpiadach, to wymaga dzisiaj pewnej 
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specjalizacji, a w związku z tym większego zaangaŜowania się  w tę dziedzinę i 
wynik 5,0 jest trudny do osiągnięcia. Mówimy o laureatach olimpiad  na 
szczeblu krajowym. To jest grupa kilkudziesięciu czy kilkunastu osób w skali 
kraju w danej dziedzinie wiedzy. 
 
Oświadczenie  - na poprzedniej sesji dwukrotnie moje nazwisko wymieniano w 
kontekście  skierowania sprawy do Komisji Etyki, w związku z wypowiedzią 
kol. Jolanty Szulc. To skierowanie do Komisji Etyki nie ma Ŝadnego związku ze 
słowami J. Szulc na temat mojej osoby. Opinię, Ŝe jestem populistą i inne tego 
typu jej wypowiedzi mnie nie przeraŜają i nie Ŝądam Ŝadnych sprostowań ani 
przeprosin. Natomiast skierowaliśmy ten wniosek za wypowiedź  bardziej 
lapidarną jak wyznaniową o tym, Ŝe stosowanie argumentów przez obecnych 
radnych opozycyjnych, jest momentami nieetyczne. Chcę powiedzieć tak, jest to 
zdanie , które wypowiedział polonista osoba, która świetnie zna język polski, 
operuje tym językiem biegle i precyzyjnie. Słowo „etyczne” „nieetyczne” ma  w 
języku polskim jasne konotacje. Wiadomo, Ŝe jest to zbiór pewnych zasad, 
pewnych norm postępowania akceptowanego w danym społeczeństwie. Ludzie, 
którzy postępują nieetycznie, nie przestrzegają tych norm i zasad. Są poza 
pewną granicą społeczną. UwaŜam, Ŝe  tego typu  stygmatyzowanie ludzi i 
określanie ich w ten sposób jest niepotrzebne dla celów politycznych ani 
Ŝadnych innych, nie ma usprawiedliwień ani uzasadnienia. Byłem za tym, Ŝeby 
ten wniosek do Komisji Etyki złoŜyć. Natomiast  wypowiedzi na temat mojej 
wypowiedzi proszę z tym nie łączyć. Mam nadzieję, Ŝe wypowiedź o tym, Ŝe 
jestem populistą, jest to słowo uŜyte tak samo precyzyjnie jak stwierdzenie, Ŝe 
SLD nie było opozycją pretensjonalną w poprzedniej kadencji. 
 
  
 Jerzy Śnieg  – przewodniczący Rady  - wniosek został złoŜony do 
Komisji Etyki i po wakacjach komisja rozpocznie pracę. 
 
- odczytał zaproszenie Pani Wójt Gminy Kwidzyn i Przewodniczącego  Rady 
Gminy Kwidzyn na mszę upamiętniającą 91 rocznicę Plebiscytu na Powiślu, 
Warmii i Mazurach, która odbędzie się  11 lipca 2011 r.  w Kościele w Janowie 
o godz. 1100 -  załącznik nr 22 do protokołu. 
 
- zebranie przewodniczących komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się  
8 sierpnia 2011 r. o godz. 1530 
 
- prezydium Rady Powiatu w kaŜdy poniedziałek w godz. 1400 - 1600  będzie  
pełnić dyŜury 
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  Ad.11  Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1930    zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„zamykam obrady sesji rady powiatu”. 
 
 
                                                                            Przewodniczący Rady 
                                                                                Jerzy Śnieg 
 
Protokołowała: 
Izydora Janiuk 


