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Protokół nr 12/XII 

 
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

odbytej 31 października 2011 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, iŜ 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 sesji jest radna Jolanta Szulc. 
  
Protokołuje: Izydora Janiuk.  
 
 Ad. 3 Przystąpiono do punktu Przedstawienie porządku obrad. 

 
1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 10 z działalności zarządu. 
6. Informacja o złoŜonych oświadczeniach majątkowych za 2010 r. 
7. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół 
     Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kwidzynie w dniu 23 września 2011 r. 
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, 

z uwzględnieniem wykonania zadań wynikających z „Polityki Oświatowej 
Powiatu Kwidzyńskiego – Strategia na lata 2010 – 2015”. 

9. Omówienie i zaopiniowanie projektów 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 kwidzyńskiego 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, 
 



 2 

   c) udzielenia w 2012 r. przez Powiat Kwidzyński pomocy finansowej  
      Powiatowi Bytowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań w 
       zakresie zdrowia, 
 
  d) wyraŜenia woli współpracy w zakresie realizacji projektu systemowego    
       pn.: „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w 
      regionie a wyzwania rynku pracy”, 
 
   e) uchwalenia  „Rocznego programu współpracy na rok 2012 z  
       organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.    
      3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku  
       publicznego i o wolontariacie”, 
  
   f) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budŜetu powiatu, w 
     formie dotacji celowej, na konserwację i urządzanie zieleni miejskiej w 
     2012 r., 
 
   g) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budŜetu powiatu, w 
      formie dotacji celowej, na realizację w 2012 r. zadań własnych gminy  
      polegających na wykonaniu rozdziału kanalizacji ściekowej i kanalizacji  
      deszczowej, 
 
  h) nieodpłatnego nabycia nieruchomości połoŜonej w Kwidzynie obręb 5 
      stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kwidzyn, 
 
 i)  przyjęcia deklaracji wsparcia finansowego „Zdrowie” Spółka  z ograniczoną  
    odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie w latach 2013-2023.   
  
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
12. Wnioski i oświadczenia. 
13. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Porządek obrad stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 
 
 Ad. 4  Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady 
Powiatu.   

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

Protokół został przyjęty (załącznik nr  4 do protokołu ). 
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 Ad.5  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 10  z 
działalności zarządu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
 Andrzej Słowiński – radny -  dot.  posiedzenia zarządu w dniu                     
13 września 2011 r. – zarząd zapoznał się i przyjął informację na temat 
koncepcji „pieczy zstępczej”. Czym będzie skutkowała ta ustawa dla budŜetu 
powiatu? 
 
Dot. posiedzenia zarządu w dniu 13 października 2011 r. -  zarząd zapoznał się i 
przyjął informację  o zamiarze sprzedaŜy nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu tj. dz. 307/2 przy ul. Kościuszki 10 w Prabutach. Skąd ta informacja i 
co to za działka? 
 
Odpowiedzi udzielili : 
 
 Jerzy Godzik – starosta -  temat „pieczy zstępczej” jest to nowa ustawa, 
jest wiele nowych zadań, które na nas będą  ciąŜyły. Skutek finansowy dla  
powiatu kwidzyńskiego, to jest dodatkowo w naszym budŜecie 600 do 700 tys. 
zł, a z budŜetu państwa nie dostajemy nic.  Jest to dosyć kontrowersyjna sprawa. 
Związek Powiatów Polskich w trybie pilnym zwoła specjalną komisję, wspólną 
z rządem i postawi szereg zapytań i  warunków, Ŝeby to spełnić. Między innymi 
zadania obligatoryjne zamienić  na zadania fakultatywne lub  dofinansowanie z 
budŜetu Państwa. Jest to w tej chwili spór na ten  temat. To nie tylko dotyczy 
powiatów, ale dotyczy gmin. Z tym, Ŝe gminy w pierwszym roku 
funkcjonowania ustawy( bo ustawa wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2012 r.) 
dosyć niewiele angaŜują  się finansowo, ale co roku coraz więcej i w końcu 
dosyć mocno będą obciąŜone. Dotyczy to równieŜ samorządu wojewódzkiego, 
który teŜ dosyć duŜe środki finansowe z dochodów własnych będzie musiał 
przeznaczyć. Ta ustawa jest  niejasna w wielu punktach i kontrowersyjna. 
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – poinformował, Ŝe obiekt tzw. 
warsztatów przy ZSP w Prabutach w znacznej części nie jest wykorzystywany 
na  potrzeby dydaktyczne, a jest wydzierŜawiany róŜnym podmiotom. Ci, którzy 
wydzierŜawiają, po otrzymaniu informacji o zmianie stawek czynszu wyrazili 
chęć nabycia tego obiektu. Nie mamy tego jeszcze w formie pisemnej, natomiast 
takie deklaracje niektórzy z nich złoŜyli. Dodał, Ŝe na ukończeniu są prace na 
obiekcie CKU i CKP przy  byłym ZSP Nr 4. Do końca roku obiekt zostanie w 
pełni zmodernizowany i doposaŜony. DoposaŜenie tego obiektu jest moŜliwe 
dzięki darowiźnie jaką otrzymaliśmy z IP Kwidzyn w  kwocie powyŜej 500 tys. 
zł. Jak równieŜ dzięki zakupom dokonanym przez nas od firmy Torpal ( pełne 
wyposaŜenie stacji diagnostycznej dla samochodów). Harmonogram prac  na 
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tym obiekcie przewiduje zakończenie do końca bieŜącego roku. Od przyszłego 
roku od września praktyczna nauka zawodu uczniów ze ZSP w Prabutach będzie 
mogła odbywać się w Kwidzynie. Stąd zarząd przyjął informacje  o zamiarze 
sprzedaŜy. Procedura sprzedaŜy jest dosyć długa i dobrze by było, Ŝebyśmy ją 
rozpoczęli juŜ teraz. 

 
 Rada Powiatu w obecności 20  radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 10 z działalności zarządu. 
 

Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr   5 do protokołu). 
  
  
 Ad.6 Przystąpiono do punktu Informacja o złoŜonych oświadczeniach 
majątkowych za 2010 r. 
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady Powiatu – przedstawił informacje  
dotyczące  złoŜonych oświadczeń przez pana Starostę, Przewodniczącego Rady, 
radnych, dyrektorów jednostek, osób wykonujących decyzje administracyjne, 
zarządu powiatu, skarbnika i sekretarza -  informacje  stanowią załączniki nr 6,7 i 8 do 
protokołu. 
 
 Ad.7 Przystąpiono do punktu Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli 
przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kwidzynie w 
dniu 23 września 2011 r. 
 
 Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej  - odczytał 
protokół z przeprowadzonej kontroli w Zespole szkół Pondagimnazjalnych Nr 2 
w Kwidzynie – protokół stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 Ad.8 Przystąpiono do punktu Informacja o stanie realizacji zadań 
oświatowych za rok szkolny 2010/2011, z uwzględnieniem wykonania zadań 
wynikających z „Polityki Oświatowej Powiatu Kwidzyńskiego – Strategia na 
lata 2010 – 2015”. 
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu – przedstawiała informację o 
stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, z 
uwzględnieniem wykonania zadań wynikających z „Polityki Oświatowej 
Powiatu Kwidzyńskiego – Strategia na lata 2010 – 2015”. – informacja stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 
 
W dyskusji glos zabrali  radni : Zbigniew Koban i Piotr Widz. 
 
Odpowiedzi udzieliła członek zarządu Danuta Woronowicz. 
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    Ad.9  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, wstrzymało się – 5 osób, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 11  do protokołu). 
 
b) o zmianie uchwały nr IV/201/2011 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,  wstrzymało się –  5 osób, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  12  do protokołu). 
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c) udzielenia w 2012 r. przez Powiat Kwidzyński pomocy finansowej 
Powiatowi Bytowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań w 

           zakresie zdrowia. 
 
 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 projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię komisji. 
 
 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 13 do protokołu). 
 

d) wyraŜenia woli współpracy w zakresie realizacji projektu systemowego 
pn.: „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w 

        regionie a wyzwania rynku pracy”. 
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu – omówiła projekt powyŜszej 
uchwały  i prosi o jego przyjęcie. 

 
 Głos zabrał Piotr Widz, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki informując, iŜ projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię komisji. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Podczas głosowania nad uchwałą na sali  obrad obecnych było 19 radnych. 
 
  Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 14 do protokołu). 
 
     e) uchwalenia  „Rocznego programu współpracy na rok 2012 z         
      organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.    
      3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku  
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      publicznego i o wolontariacie”. 
 
 Włodzimierz Dawidowski  – członek zarządu – omówił projekt 
powyŜszej uchwały  i prosi o jego przyjęcie. 

 
 Głos zabrała Katarzyna Opacka przewodniczący Komisji Polityki 
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej informując, iŜ 
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. Na posiedzeniu komisji 
przedstawione zostały radnym główne załoŜenia planu współpracy oraz 
najistotniejsze zmiany w zapisach. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Podczas głosowania nad uchwałą na sali  obrad obecnych było 19 radnych. 
 
  Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 15 do protokołu). 
 

f) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budŜetu powiatu, w 
         formie dotacji celowej, na konserwację i urządzanie zieleni miejskiej w 
        2012 r. 
 
 Andrzej Fortuna - wicestarosta – omówił projekt powyŜszej uchwały  i 
prosi o jego przyjęcie. 
 
  Głos zabrał Marek Szulc, przewodniczący Komisji Planu 
Gospodarczego, BudŜetu i Finansów informując, iŜ projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię komisji. 
 
W dyskusji  głos zabrał  radny Andrzej Słowiński. 
 
Odpowiedzi udzielił wicestarosta Andrzej Fortuna. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Podczas głosowania nad uchwałą na sali  obrad obecnych było 19 radnych. 
 
  Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
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Uchwała została podjęta ( załącznik nr 16 do protokołu). 
 

 
g) przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budŜetu powiatu, w   
   formie  dotacji celowej, na realizację w 2012 r. zadań własnych gminy 
   polegających na wykonaniu rozdziału kanalizacji ściekowej i kanalizacji  
   deszczowej. 

  
 Andrzej Fortuna - wicestarosta – omówił projekt powyŜszej uchwały  i 
prosi o jego przyjęcie. 
 
  Głos zabrał Marek Szulc, przewodniczący Komisji Planu 
Gospodarczego, BudŜetu i Finansów informując, iŜ projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię komisji. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Podczas głosowania nad uchwałą na sali  obrad obecnych było 19 radnych. 
 
  Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 17 do protokołu). 
 

h) nieodpłatnego nabycia nieruchomości połoŜonej w Kwidzynie obręb 5 
         stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kwidzyn. 
 
 Andrzej Fortuna - wicestarosta – omówił projekt powyŜszej uchwały  i 
prosi o jego przyjęcie. 
 
  Głos zabrał Marek Szulc, przewodniczący Komisji Planu 
Gospodarczego, BudŜetu i Finansów informując, iŜ projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię komisji. 
  
 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 18 do protokołu). 
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   i) przyjęcia deklaracji wsparcia finansowego „Zdrowie” Spółka  z 
     ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie w latach             
   2013-2023.   
  
 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 projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię komisji. 
 
W dyskusji  głos zabrał  radny Mirosław Górski. 
 
Odpowiedzi udzielili starosta Jerzy Godzik i senator elekt Leszek Czarnobaj. 
 
 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 19 do protokołu). 
 
 Ad. 10 Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady Powiatu – zwrócił się  do pana 
Starosty z zapytaniem, kto w Spółce „ZDROWIE” obecnie jest prezesem? 
 
  Antoni Barganowski – radny  -  w imieniu przewodniczącej Komisji 
Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystki Jolanty Szulc, która jest 
jednocześnie szefem miejsko-gminnych struktur Związku Nauczycielstwa 
Polskiego oraz  własnym zgłasza  wniosek do zarządu o pozytywne rozwaŜenie 
projektu podwyŜki płac dla pracowników administracji i obsługi w nowym roku. 
Projekt ten radna Jolanta Szulc przedstawiała na ostatnim posiedzeniu Komisji 
Planu Gospodarczego, BudŜetu i Finansów i odpowiedź, którą dał pan Starosta 
nie zadowolił radnej. Uzasadnienie tej podwyŜki jest następujące: od przyszłego 
roku wzrasta płaca minimalna z 1.386 zł. do 1.500 zł. Wielu spośród 
pracowników administracji i obsługi jest wynagradzanych w postaci tej 
minimalnej płacy i tak będą musieli tą swoją płacę mieć podwyŜszoną. Chodzi 
równieŜ o to, Ŝeby zachować w przyszłości odpowiednie parytety iodpowiednie 
proporcje między płacami na róŜnych stanowiskach administracji i obsługi. 
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Chciałby, aby Zarząd tak jak i w latach poprzednich zastanowił się i głęboko 
pochylił  nad tym problemem i pozytywnie ten problem załatwił. 
 
 Kazimierz Kończalski – radny -   w miejscowości Bądki na  drodze 
powiatowej powstało obniŜenie terenu, na którym powstaje zalewisko wodne. 
Sprawa znana jest zarządowi. Jest to temat dosyć trudny, ale mimo tego musimy 
tę sprawę rozstrzygnąć. Dlatego, Ŝe  zbliŜająca się zima stworzy jeszcze bardziej 
większe zagroŜenie. 
 
 Andrzej Słowiński – radny -  dot. dróg – na ostatniej sesji uchwaliliśmy 
dodatkowe środki na remont dróg. Obserwuję remont drogi do Kleczewa. Przez 
dwa dni pracowali tam więźniowie, którzy poobcinali trochę krzaki, ale ta droga 
przestanie niedługo być przejezdna. Przewoźnicy dzieci boją się o wypadek. 
 
Dot. tzw. kolonii w Prabutach czyli ulic: Chopina, Krańcowej, Akacjowej, 
Kiepury i Patyry – czy w ramach tych środków, które zabezpieczyliśmy na 
poprzedniej sesji będą wykonane chociaŜ naprawy cząstkowe? Obecny jest Pan 
Burmistrz Prabut i powaŜę  się zaproponować Państwu pewną współpracę – czy 
Państwo, jako zarząd moŜecie zdecydować, Ŝe na te drogi zostanie przewieziony 
materiał, a ja będę namawiał  Burmistrza, Ŝeby  wykonał pracę polegająca na 
wyrównaniu tych dróg? 
 
 Katarzyna Opacka – radna -  prosi, aby zwrócić się do Burmistrza 
Miasta Kwidzyn z zapytaniem o rozwaŜenie moŜliwości oświetlenia bardzo 
krótkiego odcinka drogi przejazdowej między ul. Staszica a  marketem 
Intermarche? Oprócz drogi przejazdowej jest tam równieŜ  chodnik, z którego 
korzysta  wielu mieszkańców, jest to droga na skróty, ułatwiająca   
mieszkańcom docieranie do miejsca zamieszkania, dzieciom drogę do szkoły. 
Szybko robi się ciemno, a ten odcinek jest dosyć ciemny. 
  
  Ad.11 Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 
Odpowiedzi udzielili:    
 
  Jerzy Godzik – starosta – poinformował , Ŝe Prezesem Spółki 
„ZDROWIE” jest pan Ryszard Urbanowicz. 
 
Dot. interpelacji radnego Antoniego Barganowskiego – wniosek zostanie 
rozpatrzony. 
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta -  dot. interpelacji radnego Kazimierza 
Kończalskiego w sprawie zalewiska wody w miejscowości Bądki -  temat jest 
znany od momentu kiedy nastąpiła zmiana właściciela działki sąsiadującej. 
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Poprzedni właściciel pozwalał nam odprowadzać tą wodę rowem 
melioracyjnym przez jego działkę. Dzisiaj nowy właściciel tego nie pozwala 
wykonać. RozwaŜano moŜliwość budowy studni chłonnej. Niewiele by to dało 
poniewaŜ ta droga jest pochylona w jednym kierunku i to zlewisko jest bardzo 
duŜe. Dzisiaj nie dysponujemy środkami na wykonanie urządzenia 
melioracyjnego na dłuŜszym odcinku. Na pewno coś okresowo zostanie 
zrobione. Natomiast to wymaga większej inwestycji, odprowadzenia wody ze 
środka miejscowości w kierunku prawdopodobnie Krzykos. To wymaga 
wybudowania nowego urządzenia melioracyjnego, a  pieniędzy na inwestycje 
nie ma. 
 
Dot. interpelacji radnego Andrzeja Słowińskiego – to prawda, Ŝe stan  drogi  do 
Kleczewa jest fatalny. To, co wykonywali więźniowie, to były prace 
zapobiegawcze. Tam jest odtworzonego kawałek rowu, Ŝeby odprowadzić 
wodę. Natomiast stan nawierzchni tej ułoŜonej z kostki, niestety zniszczonej 
wymaga przełoŜenia. Powiat nie dysponuje środkami. Te 100 tys. zł., które były 
dodatkowo na remonty, zostały wydane w ciągu  trzech dni na załatanie dziur, 
gdzie natęŜenie ruchu jest duŜo większe. Nie chcę powiedzieć, Ŝe  droga do 
Kleczewa, czy ul. Chopina i Akacjowa w Prabutach są mniej waŜne. Natomiast 
łatamy  tam, gdzie natęŜenie ruchu jest znacznie większe. Środków na remonty  
nie ma w tym roku Ŝadnych. I nie moŜe obiecać, Ŝe nawet w tej części, w której 
radny zaproponował, Ŝeby dostarczyć materiał na drogi gruntowe w Prabutach 
na krótkie odcinki i  własnym sumptem to załatać. Za pośrednictwem pana 
Burmistrza wpłynęło pismo do starosty  od mieszkańców, gdzie podpisali się 
chyba wszyscy mieszkańcy ul. Chopina,  z prośbą o odwodnienie tej ulicy i o jej 
naprawę. Na pewno jest to bardzo potrzebne. Kończymy I etap modernizacji 
dróg. O II etapie i kolejności remontu dróg nie tylko Chopina i Akacjowej, bo są 
drogi o większym znaczeniu jest np. Kuracyjna, czy droga Bądki-Wandowo, 
zdecydujecie Państwo. Zarząd przedłoŜy wszystkie drogi w powiecie ( 200 km) 
i Państwo ustalicie kolejność na najbliŜsze lata i w jakiej kolejności będziemy 
mogli to wykonać, uwzględniając oczywiście nasze moŜliwości finansowe. 
 
  Ad.12 Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
 
 Zbigniew Koban – radny -  na ręce przewodniczącego Rady Powiatu 
złoŜył oświadczenie -  załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 Zbigniew Biesiekierski – przewodniczący Komisji Etyki -  odczytał 
uchwałę nr 1/2011 Komisji Etyki z  dnia 31.10.2011 r. -  załącznik   nr 21 do 
protokołu. 
 
Odczytał równieŜ apel Komisji Etyki -  załącznik   nr 21 do protokołu. 
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  Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – posiedzenie przewodniczących 
komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się 7 listopada    2011 r. o godz. 
1530. 
 
Odczytał zaproszenie na uroczyste obchody 93 rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, które odbędą się w dniu 11 listopada 2011 r. o godz. 1000 
na Skwerze Kombatantów  przy ul. Warszawskiej. 
 
  Ad.13  Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1820 zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady 
                                                                                           Jerzy Śnieg 
 
 
Protokołowała: 
Izydora Janiuk                                                                              


