
 1 

 
Protokół nr 38/XXXVIII 

z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 30 czerwca 2014 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 sesji jest radna Jolanta Szulc . 
 
Protokołuje: Justyna Tarka.  
 
 Ad. 3. Przystąpiono do punktu Przedstawienie porządku obrad. 

 
1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie  porządku obrad. 
4. Uhonorowanie Powiatu Kwidzyńskiego przez Zarząd Związku Powiatów 

Polskich w dziedzinie ochrony środowiska i oszczędzaniu energii.   
5. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu. 
6. Sprawozdanie nr 36 z działalności zarządu. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 
a) darowizny nieruchomości przy ul. Chopina 2 w Kwidzynie, 
b) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowo ści wykorzystywania dotacji udzielonych dla 
szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu 
kwidzyńskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki 
samorządu terytorialnego oraz określenia wysokości dotacji dla 
publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

c) powierzenia Gminie Ryjewo prowadzenia zadania publicznego  
z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XIV 
Dożynek Powiatowych, 

d) o zmianie uchwały Nr XLII/257/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 29 marca 2010 roku  w sprawie przystąpienia Powiatu 
Kwidzyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu 
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Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania 
różnic między regionami II”,  

e) o zmianie uchwały nr XXXIV/243/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

f) o zmianie uchwały nr XXXIV/244/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego 
na rok 2014, 

g) przyj ęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno – 
Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2013 r., 

h)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu kwidzyńskiego za 
2013 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu 
kwidzyńskiego za 2013 r., 

i) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. 
 

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.4. Przystąpiono do punktu Uhonorowanie Powiatu Kwidzyńskiego 
przez Zarząd Związku Powiatów Polskich w dziedzinie ochrony środowiska  
i oszczędzaniu energii.   

 
Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich wręczyli Panu Staroście 

Jerzemu Godzikowi: 
− grawetron i puchar dla powiatu kwidzyńskiego za wieloletni udział 

i osiąganie bardzo dobrych wyników w prowadzonym przez 
Związek Powiatów Polskich rankingu energii odnawialnej; 

− dyplom dla powiatu kwidzyńskiego za 3-miejsce w rankingu 
energii odnawialnej w kategorii powiaty zorganizowanym przez 
Związek Powiatów Polskich; 

− dyplom i puchar dla powiatu kwidzyńskiego za 12-miejsce  
w rankingu powiatów i gmin w 2013 roku w kategorii powiaty do  
120 000  mieszkańców organizowanym przez Związek Powiatów 
Polskich. 

 
Ad.5. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady 

Powiatu.   
  

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

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
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Ad.6.  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 36  

z działalności zarządu. 
 
Rada Powiatu w obecności  20 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 36 z działalności zarządu. 
 

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

 
a) darowizny nieruchomości przy ul. Chopina 2 w Kwidzynie, 

 
Andrzej Fortuna – wicestarosta - omówił projekt powyższej uchwały  

i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego , Budżetu i Finansów 
Marek Szulc  poinformował, iż komisja  pozytywnie zaopiniowała powyższy 
projekt uchwały. 
 
 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 6 do protokołu). 
 
b) 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 niż ministrowie i jednostki 
samorządu terytorialnego oraz określenia wysokości dotacji dla 
publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących 
kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

 
Danuta Woronowicz – członek zarządu – omówiła projekt powyższej 

uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrał Piotr Widz,  wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki 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 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 7 do protokołu). 
 

 
c)  powierzenia Gminie Ryjewo prowadzenia zadania publicznego  

z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XIV 
Dożynek Powiatowych, 

 
Jerzy Godzik – starosta - omówił projekt powyższej uchwały i prosi  

o jego podjęcie. 
 

 Przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego , Budżetu i Finansów 
Marek Szulc  poinformował, iż komisja  pozytywnie zaopiniowała powyższy 
projekt uchwały. 
 
 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). 
 

d) o zmianie uchwały Nr XLII/257/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 29 marca 2010 roku  w sprawie przystąpienia Powiatu 
Kwidzyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania 
różnic między regionami II”,  

 
 

Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie -  szczegółowo omówiła projekt uchwały i prosi o jego podjęcie. 

 
Głos zabrała Katarzyna Opacka, przewodnicząca Komisji Polityki 

Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej 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 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 9 do protokołu). 
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e) o zmianie uchwały nr XXXIV/243/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego, 

 
Marek Szulc – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 

Budżetu i Finansów – omówił projekt powyższej uchwały i prosi o jego 
przyjęcie. 
 
 Poinformował również, że 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 10 do protokołu)  
 

f)  o zmianie uchwały nr XXXIV/244/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na 
rok 2014, 

 
Marek Szulc – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, 

Budżetu i Finansów – omówił projekt powyższej uchwały i prosi o jego 
przyjęcie. 
 
 Poinformował również, że na posiedzeniu komisji projekt uzyskał 
pozytywną opinię. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał treść uchwały. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania. 
 
Podczas głosowania nad uchwałą na sali  obrad obecnych było 19 radnych. 
 
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, przeciw głosowały – 4 osoby, głosów 
wstrzymujących nie było. 
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 11 do protokołu)  
 

g) przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno – 
Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2013 r., 
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 Robert Holiński – Wydział Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej -  
przedstawił Sprawozdanie z realizacji  Strategii  Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2013 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 2013. 
 
1. Zdzisław Biesiekierski – przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na posiedzeniu  komisja 
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
2. Kazimierz Kończalski – przewodniczący Komisji ds. Wsi i Infrastruktury 
Wiejskiej - na posiedzeniu  komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
3. Piotr Widz  – wiceprzewodniczący   Komisji  Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki – na posiedzeniu komisja pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie. 
 
4. Anna Ronowska – przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego  
i Bezpieczeństwa Obywateli - na posiedzeniu  komisja pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie. 
 
5. Jerzy Grabowski – przewodniczący Komisji ds. Zdrowia- na posiedzeniu  
komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
6 . Katarzyna Opacka – przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej, Opieki 
Społecznej i Aktywizacji Zawodowej - na posiedzeniu  komisja pozytywnie 
zaopiniowała sprawozdanie. 
 
7. Marek Szulc –przewodniczący  Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu  
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: Mirosław Górski, Bożena Rybus, Zbigniew 
Koban, Piotr Widz, Anna Ronowska. 
 
Odpowiedzi udzielili: starosta Jerzy Godzik i wicestarosta Andrzej Fortuna. 

 
Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 

uchwały i przystąpiono do głosowania.  
 
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, przeciw głosowało – 5 osób, głosów 
wstrzymujących nie było. 
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Uchwała została podjęta (załącznik nr 12 do protokołu)  

 
h) zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu kwidzyńskiego za 

2013 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu 
kwidzyńskiego za 2013 r., 

 
Jerzy Godzik – starosta-  omówił projekt powyższej uchwały i prosi  

o jego przyjęcie. 
 
Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 

poinformował, że Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniami 
stwierdziła zgodność danych wykazanych w tych sprawozdaniach z danymi 
wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za 
rok 2013. W dniu 2 czerwca 2014 r. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu 
sporządziła Opinię w sprawie wykonania budżetu za rok 2013 – załącznik nr 13 do 
protokołu oraz sporządziła Wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu 
kwidzyńskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego w 2013 roku – 
załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
W dyskusji głos zabrali : 
 
Wicestarosta Andrzej Fortuna, oraz radni:  Zbigniew Koban, Mirosław Górski, 
Piotr Widz, Katarzyna Opacka, Bożena Rybus. 
 
 Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść 
uchwały i przystąpiono do głosowania.  
 
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, przeciw głosowało – 5 osób, 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 budżetu za rok 2013. 
 
Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – omówił 

projekt powyższej uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 
Następnie odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

kwidzyńskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego 
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absolutorium za rok 2013, który został przesłany do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku – załącznik nr 16 do protokołu.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Frejnagiel odczytał Uchwałę  

Nr 040/p117/R/III/14 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Gdańsku z dnia 31 marca 2014 r. -  załącznik nr 17 do protokołu.  

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antoni Barganowski odczytał 

Uchwałę Nr 112/p117/A/I/14 składu orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2014 r. – załącznik nr 18 do 
protokołu.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radni: Zbigniew Koban, Andrzej Hajdukiewicz, Mirosław Górski oraz członek 
zarządu Danuta Woronowicz. 

Piotr Widz  przedstawił Oświadczenie Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej 
w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie wykonania budżetu za 2013 rok i 
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego – załącznik nr 19 do 
protokołu. 

Antoni Barganowski – przedstawił Stanowisko Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego dotyczące Uchwały XXXVIII 
Sesji Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2014 r. roku w sprawie rozpatrzenia 
sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za 
2013 rok, sprawozdania finansowego za 2013 rok i udzielenia Zarządowi 
Powiatu Kwidzyńskiego absolutorium za 2013 rok. – załącznik nr 20 do protokołu.  

Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania.  
 
Za przyjęciem głosowało – 15 osób, przeciw głosowało – 5 osób, głosów 
wstrzymujących nie było. 
 

Uchwała została podjęta (załącznik nr 21 do protokołu)  
  

Jerzy Godzik – starosta- w imieniu zarządu podziękował za udzielenie 
absolutorium.  

 
Ad. 8. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Zbigniew Koban – radny – podczas głosowania nad absolutorium  

i sprawozdaniem z budżetu nie było informacji o stanowiskach komisji czy  
w procedurze coś się zmieniło? 

Otrzymałem sugestie od ludzi związanych z turystyką, pierwsza rzecz 
dotyczy ścieżek rowerowych, wiele gmin  podejmuje inicjatywy w tej dziedzinie 
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ale czy powiat podjąłby się próby koordynacji połączenia tych odcinków w taki 
sposób żeby te odcinki mogłyby stanowić większy dystans dla tych 
rowerzystów? Druga sprawa dotyczy Przystani Batorego, czy będą podjęte 
jakieś działania samorządowe i inwestycyjne żeby ten obszar zagospodarować 
pod względem turystycznym czy wypoczynkowym? 

 
Antoni Barganowski – radny – dokonane w ubiegłym roku 

przekształcenia organizacyjne w szkolnictwie specjalnym były jednym  
z tematów najbardziej kontrowersyjnych w mijającej kadencji, które zostały 
przez Zarząd przeforsowane. Z Przewodniczącym Jerzym Śniegiem oraz ze mną 
kontaktowali się zarówno pracownicy obecnego Zespołu Szkół Specjalnych  
w Kwidzynie jak i kilkoro rodziców. Dobrze by było żeby Zarząd pomyślał nad 
uruchomieniem internatu lub bursy dla uczniów tej placówki. Czy ten internat 
byłby w Barcicach bo tak miało być pierwotnie realizowane czy wydzielone 
byłyby pomieszczenia w obecnym internacie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnym Nr 2. Podobno dotyczy to 3 uczniów tak twierdzi członek 
zarządu Włodzimierz Dawidowski  natomiast ja miałem informację i Pan 
Przewodniczący, że dotyczy to 7 – 8 osób. Jest to niewielka grupa ale te klasy  
w szkołach specjalnych są nieliczne, niemniej jednak tym dzieciom i tak 
pokrzywdzonym przez los i ich rodzicom trzeba zapewnić możliwość 
skorzystania z opieki internackiej. Z tego co my się orientujemy wymaga to 
dokonania pewnych przekształceń w strukturze czy nazewnictwie Ośrodka  
w Barcicach.     

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

 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – w sprawie zapytania radnego 
Zbigniewa Kobana przy punkcie 7g – przyjęcie sprawozdania z realizacji 
Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego   za 
2013 rok wymagana jest opinia wszystkich komisji i taka została przedstawiona. 
Przy punkcie absolutoryjnym i przy punkcie zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego nie potrzeba i wobec tego nie zostało to wykonane. Przy punkcie 
7h – wymagana jest opinia Komisji Rewizyjnej i taka została przedstawiona jak 
również przy punkcie 7i – przedstawiony został wniosek Komisji Rewizyjnej  
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego absolutorium jak 
również opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.  
 
 Jerzy Godzik – starosta -  co do ścieżek rowerowych trwają rozmowy  
w sprawie połączenia w zamierzeniu budowane i koordynowane przez Urząd 
Marszałkowski a będą one biegły północ – południe. Gminy starają się i chcą 
dołączyć się do połączenia z tymi międzynarodowymi ścieżkami rowerowymi. 
Marszałkowie Województwa Pomorskiego i Kujawsko Pomorskiego podpisali 
porozumienie w sprawie budowy ścieżek po wale Wisły. Jest to bardzo ciekawy 
pomysł, nie będzie to tylko utwardzenie wału ale także wyznaczenie miejsc 
gdzie będzie można odpocząć. W ramach Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego 
pomysł zbudowania ścieżek gminnych się nie mieści. Jest szansa, że w ramach 
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środków, które są negocjowane w ramach innych ścieżek w normalnych 
konkursach gminy będą mogły te swoje propozycje zrealizować.  
  
 W sprawie Przystani Batorego jest to teren Gminy Miejskiej Kwidzyn. 
Jakieś zamiary były co do oczyszczenia i zrobienia miejsca rekreacyjnego ale 
tam zdaje się, że  przenikają jakieś wody podziemne które zanieczyszczają.  
  
 Danuta Woronowicz – członek zarządu -  oficjalnego wniosku rodziców 
nie mamy o to żeby zapewnić miejsce w internacie. O pewnych rozważaniach 
informował nas pan dyrektor ale mówił o 3 osobach. O jakiejś możliwości 
przekształcenia Specjalnego Ośrodka w Barcicach nie bardzo rozumiem bo to 
jest jedyna forma, która może funkcjonować więc nie ma możliwości 
przekształcenia w inna strukturę. Jeśli będą zainteresowani będziemy szukać,  
z tego co mówił pan dyrektor to te osoby rozważają dojazd za który gmina 
odpowiada czy ewentualnie gdyby była możliwość skorzystania. Nie jest to taka 
prosta sprawa bo to wiąże się z analizą, możliwością zapewnienia 
bezpieczeństwa w bursie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 tj. kwestia 
rozmowy z administratorem czyli z panem dyrektorem Czyżewskim. Nie umiem 
w tej chwili udzielić odpowiedzi, przeanalizujemy sprawę i jeśli będzie to 
możliwe udzielimy odpowiedzi na piśmie.   

 
Ad. 10. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 

 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady odczytał zaproszenie Pani Wójt 
Gminy Kwidzyn i Przewodniczącego  Rady Gminy Kwidzyn na mszę 
upamiętniającą 94 rocznicę Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach, która 
odbędzie się  11 lipca 2014 r. w Kościele w Janowie o godz. 1100 

 
Ad.11. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 

Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1910  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 

 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady 
                                                                                                
 
                                                                                        Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 


