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Protokół nr 10/X 

 
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

odbytej 29 sierpnia 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, iż zgodnie z listą 
obecności w posiedzeniu uczestniczy 19  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: Andrzej Rupieta i Anna Ronowska. 
 
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 IX sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 8 z działalności zarządu. 
6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków Komisji Rady Powiatu 

Kwidzyńskiego za I półrocze 2011 r. 
7. Informacja z realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w wieloletniej 

prognozie finansowej powiatu kwidzyńskiego na lata 2011-2024 wraz z   
informacją o przebiegu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za      
I półrocze roku budżetowego. 

8. Informacja o przygotowaniach do roku szkolnego 2011/2012. 
9. 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 kwidzyńskiego na lata 2011-2024, 

 
b) uchwalenia Statutu Powiatu Kwidzyńskiego, 
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c) nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta Kwidzyna 
nieruchomości gruntowych, 

 
d) pomocy materialnej przyznawanej dla studentów uczelni 

medycznych o kierunku lekarskim w Polsce. 
 

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. 
 
W trakcie obrad sesji doszła radna Anna Ronowska. Obecnie w posiedzeniu 
uczestniczy 20 radnych. 
  
 Ad. 4  Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady 
Powiatu.   

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

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4  do protokołu ). 
 
 Ad.5  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 8  z działalności 
zarządu. 
 
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie nr 8  z działalności zarządu. 
 

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

 Ad.6  Przystąpiono do punktu Informacja o realizacji uchwał i wniosków 
Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego za I półrocze 2011 r.  
 
 Jerzy Godzik – starosta – przedstawił powyższą informację – załącznik nr 
6 do protokołu. 
 
 Ad.7 Przystąpiono do punktu Informacja z realizacji przedsięwzięć 
zaplanowanych w wieloletniej prognozie  finansowej powiatu kwidzyńskiego na 
lata 2011-2024 wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu powiatu 
kwidzyńskiego za I półrocze 2011 r. 
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 Ewa Bejgrowicz – skarbnik – przedstawiła Informację z realizacji 
przedsięwzięć zaplanowanych w wieloletniej prognozie  finansowej powiatu 
kwidzyńskiego na lata 2011-2024 wraz z informacją o przebiegu wykonania 
budżetu powiatu kwidzyńskiego za I półrocze 2011 r.-   załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 Ad. 8 Przystąpiono do punktu Informacja o przygotowaniach do roku 
szkolnego 2011/2012 
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu -  przedstawiła Informację o 
przygotowaniach do roku szkolnego 2010/2011 – załącznik nr 8 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali radni : Zbigniew Koban i Piotr Widz. 
 
Odpowiedzi udzieliła członek zarządu Danuta Woronowicz. 
   
 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, 
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 -  14 osób, wstrzymały się – 4 osoby, głosów 
przeciwnych nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  9 do protokołu). 
 
b) uchwalenia Statutu Powiatu Kwidzyńskiego. 

 
  Jerzy Godzik – starosta - omówił projekt powyższej uchwały i prosi o 
jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrał Andrzej Hajdukiewicz, przewodniczący Komisji Statutowej 
informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.  
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W dyskusji głos zabrali radni: Zbigniew Koban, Mirosław Górski, Andrzej 
Zwolak, Bożena Rybus oraz starosta Jerzy Godzik. 
 
 Radny Zbigniew Koban w imieniu Klubu PiS  zwrócił uwagę, że  w 
proponowanym nowym statucie § 23 jest zapis „Przewodniczący rady czuwa 
nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień 
radnych oraz innych osób uczestniczących w s sesji”,  a dotychczas 
obowiązującym w § 21 był zapis „Przewodniczący rady powiatu czuwa nad 
sprawnym przebiegiem obrad, wystąpień radnych i innych osób uczestniczących 
w sesji”. 
Wnioskuje, aby powrócić do zapisu w dotychczas obowiązującym statucie czyli 
„ Przewodniczący rady powiatu czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, 
wystąpień radnych i innych osób uczestniczących”. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg  przystąpił do głosowania nad  
wnioskiem radnego Zbigniewa Kobana. 
 
Za przyjęciem wniosku głosowały – 4 osoby, przeciw głosowało – 16 osób, 
głosów wstrzymujących nie było. 
 

Wniosek nie został przyjęty. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg ogłosił przerwę.  
 
Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do dalszego ciągu obrad. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały i 
przystąpiono do głosowania. 
 
Za przyjęciem głosowało – 16 osób, przeciw głosowały – 4 osoby, głosów 
wstrzymujących nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  10 do protokołu). 
 

c)  nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta Kwidzyna nieruchomości 
gruntowych. 

 
   Andrzej Fortuna – wicestarosta - omówił projekt powyższej uchwały i 
prosi o jego przyjęcie. 
 
  Głos zabrał Marek Szulc, przewodniczący Komisji Planu 
Gospodarczego, Budżetu i Finansów informując, iż projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię komisji. 
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 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  11 do protokołu). 
 

d) pomocy materialnej przyznawanej dla studentów uczelni medycznych o  
    kierunku lekarskim w Polsce. 
 

 Danuta Woronowicz – członek zarządu – omówiła projekt powyższej 
uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 
  Głos zabrał Jerzy Grabowski, przewodniczący Komisji ds. Zdrowia  
informując, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 

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

 
  Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  12 do protokołu). 
 
 Ad. 10 Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
 Andrzej Słowiński – radny – dot. ul. Krańcowej, Chopina, Akacjowa są 
drogami powiatowymi na terenie Miasta Prabuty, to tzw. drogi piaszczyste. 
Ulewy i poprzednia zima poczyniły trochę szkód i wymagają one małego 
remontu, chociaż cząstkowego. Czy istnieją  zamierzenia przygotowania tych 
dróg do zimy? 
 
Dot. drogi powiatowej do Kleczewa – przeprowadzono remont drogi w lesie i 
droga do Kleczewa prawdopodobnie została uszkodzona przez ciężki sprzęt. Jest 
tam dużo przełomów, to jest droga brukowa i  staje się niebezpieczna ze 
względu na te uszkodzenia. Zimą był  problem z przejazdem ta drogą. Kierowcy 
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korzystali z prywatnej posesji, żeby objeżdżać to niebezpieczne miejsce. Trzeba 
by było ją obejrzeć. 
 
Dot. ul. Chodkiewicza -  to jest nowa ulica i na niej jest bardzo dużo pęknięć. 
Czy przyczyną tych pęknięć są wady konstrukcyjne, czy może złe wykonanie tej 
drogi? Czy gwarancja na tę drogę  pozwala ją jeszcze remontować, czy przez 
powiat, wykonawcę czy przez projektanta? 
 
Dot. ul. Polnej -  na ul. Polnej jest sporo wybudowanych nowych  domków, ale 
na  terenie podsiąkłym, około 100 m odcinek tej drogi nie jest ani utwardzony, 
ani skanalizowany burzowo. Ludzie mają problemy z wyjściem z domu. 
 
Dot. ul. Kuracyjnej -  były rozmowy w sprawie tej ulicy, więc prosi pana 
Starostę o parę słów nt. negocjacji dot. tej ulicy. 
 
 Zbigniew Koban – radny – dot. sytuacji, która ma miejsce na terenie 
gminy Kwidzyn w  miejscowościach Mareza i Korzeniewo. W dniach  18 i 22 
sierpnia b.r. odbyły się spotkania mieszkańców z udziałem Wójt Gminy 
Kwidzyn, przedstawicieli Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, również 
BUDIMEX-u i firm związanych z budową mostu, na temat sposobu korzystania 
z tych dróg i szkód, które powstają na terenie tych dwóch miejscowości. 
Szkoda, że 22 sierpnia mimo zaproszenia nikt z powiatu nie uczestniczył w tym 
spotkaniu, ale prosi o informację, bo problem częściowo przynajmniej przez 
ograniczenie prędkości został rozwiązany. Jest kwestia jeszcze odpowiedniego 
egzekwowania tego przez organy powołane do pilnowania przestrzegania 
prawa, przez policję.  
 
Natomiast jest sprawa dróg powiatowych w miejscowości Korzeniewo. Były 
uwagi mieszkańców dotyczące bezpieczeństwa, szczególnie dzieci chodzących 
do szkoły. Od 1 września rozpocznie się rok szkolny i w związku z tym należy o 
bezpieczeństwo tych dzieci zadbać, szczególnie jeśli chodzi o ul. Wiślaną. Jak 
do tego władze Powiatu podchodzą, czy temat jest znany i jakie ewentualne 
czynności czy działania w tym zakresie zostaną podjęte, żeby tę sytuację 
uregulować, a szczególnie zabezpieczyć dzieci. 
 
Dot. funkcjonowania programu pt. Nabór do szkoły – jak ten program 
funkcjonuje w takiej sytuacji, kiedy dziecko wybiera sobie trzy typy szkół, nie 
zostaje zakwalifikowany do  szkoły pierwszego wyboru, zostaje 
zakwalifikowany do szkoły drugiego wyboru. Następnie w tej szkole, która dla 
niego była szkołą pierwszego wyboru, jakaś grupa osób odchodzi do innych 
szkół, zmienia swoje zainteresowania, a on już jest przypisany do  szkoły 
drugiego wyboru, czy do  niego poprzez ten system dociera informacja zwrotna, 
że  może wrócić do tej szkoły? Według mojej informacji ten uczeń może się 
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dowiedzieć albo od dyrektora szkoły, albo przez swoją lub rodziców aktywność 
i dopytywanie się, czy taka sytuacja nie miała miejsca. Jeżeli tak jest, to wydaje 
się, że jest to istotna wada tego systemu, bo on powinien taką  informację 
zwrotną dla tego ucznia przekazywać. 
 
Dot. programu Nabór - jakie były przesłanki do tego, aby zmienić 
dotychczasowy system i przejść na ten proponowany nabór i jakie korzyści z 
tego osiągnęliśmy, co wynika  z tegorocznych obserwacji? 
 
  Ad.11 Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 
Odpowiedzi udzielili:    
 
  Andrzej Fortuna - wicestarosta – dot. interpelacji radnego Andrzeja  
Słowińskiego - jako samorząd powiatowy zarządzamy 270 km dróg. Około       
30 km przejęło miasto Kwidzyn, 6 km dróg, o których radny wspominał jest na 
terenie miasta Prabuty. Większość to drogi nieutwardzone, ślepe o długości 150, 
200 czy 300 m. Typowe drogi lokalne, osiedlowe, gminne. W ciągu 11 lat  
samorząd powiatu zmodernizował 70 km dróg zaciągając duże kredyty, 
korzystając ze środków unijnych i biorąc pod uwagę przede wszystkim 
znaczenie  tych dróg dla komunikacji i dla ruchu. Wspólnie z panem 
Burmistrzem dwa lata temu uzgadnialiśmy, że wystąpimy o pomoc finansową z 
budżetu państwa na remont ul. Chodkiewicza. Pan Burmistrz wybrał tę ulicę, 
uznał, że jest ona najważniejsza w mieście Prabuty i tę ulicę postanowił 
przeznaczyć do projektu „schetynówek”. Zamówił  i przygotował projekt, który 
nam przekazał. Nie uczestniczyliśmy w ogóle w fazie projektowania. Były do 
wyboru dwie technologie. Według zapewnień wykonawcy i według zapewnień 
inspektorów nadzoru, którzy nadzorowali tę budowę, budowa została 
zrealizowana zgodnie z projektem. Podbudowa, która tam jest zastosowana, 
chyba nie była najszczęśliwsza. Stąd powstały jakby  pęknięcia. Wzywaliśmy 
wykonawcę do usunięcia tego. Te szczeliny zostały zabezpieczone i wykonawca 
dodatkowo zobowiązał się udzielić 5 letniej gwarancji. To oświadczenie złożył 
w obecności przedstawiciela Miasta i Gminy Prabuty, zastępcy Burmistrza pana  
Wojciecha Dołęgowskiego. Jeżeli chodzi o krótkie  odcinki różnych ulic, nie 
mamy ich w naszych najbliższych planach do remontów, ponieważ jest 200 km 
dróg na terenie powiatu do modernizacji. W naszym przekonaniu część tych 
dróg musi być zrobiona wcześniej, przed utwardzeniem ulic na terenie miasta 
Kwidzyna.  Jeżeli zakończymy drogę Kwidzyn-Pierzchowice na odcinku 
Kwidzyn-Baldram Mały-Kamionka-Brokowo do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką, to I etap modernizacji dróg będzie zakończony. Bez środków 
zewnętrznych tak dużych inwestycji nie udźwigniemy. Dlatego szukamy 
wspólnie z samorządami gmin różnych rozwiązań. Część udało się zrealizować 
na zasadzie współfinansowania. 
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Jeżeli chodzi o ul. Kuracyjną, która została podniesiona przez pana Burmistrza 
po zakończeniu ul Chodkiewicza ( wcześniej na ten temat rozmowy nie było) 
zaproponowaliśmy panu Burmistrzowi, żeby przejął tę drogę, zmienimy jej 
kategorię, Rada Powiatu już taką decyzję podjęła w  poprzedniej kadencji, tylko 
na to Burmistrz musi wyrazić zgodę . Pan  Starosta w ostatniej rozmowie 
potwierdził panu Burmistrzowi, że  podtrzymuje swoje stanowisko i chce ją 
współfinansować, ale warunkiem jest przejęcie tej  drogi. Pan Burmistrz nie był 
zainteresowany tą propozycją. Dodał, że 10 lat funkcjonowało porozumienie z 
Miastem i Gminą Prabuty na temat utrzymania dróg. Od stycznia 2011 r. 
przejęliśmy całość, ponieważ nie podpisano aneksu do porozumienia. 
Organizowaliśmy przetarg na zimowe utrzymanie dróg, żeby móc przejąć 
zadania . 
 
Dot. interpelacji radnego Zbigniewa Kobana w sprawie miejscowości Mareza i 
Korzeniewo – część to  droga krajowa nr 50, ul. Furmańska i Długa na Marezie 
do Korzeniewa, a odcinek od Korzeniewa w kierunku Lipianek do budowy 
mostu jest  naszą drogą. Zanim wykonawca wszedł na plac budowy, porozumiał 
się z nami. Została dokonana inwentaryzacja tej drogi i zwrócił się z prośbą, czy 
może z niej korzystać do celów takich jak przewożenie dużej ilości materiałów. 
Wyraziliśmy zgodę pod dwoma warunkami : wykonawca mostu będzie 
utrzymywał tę drogę przez czas budowy, a na  zakończenie budowy doprowadzi 
ja do stanu poprzedniego. Na tych zasadach zgodziliśmy się na jej 
udostępnienie. Stan tej drogi jest monitorowany na bieżąco. Jeżeli są jakieś 
uszkodzenia, jesteśmy o nich informowani, oglądamy uszkodzenia, uzgadniamy 
sposób naprawy i mamy zapewnienie wykonawcy, że na koniec budowy drogę 
przywróci do stanu poprzedniego. Była skarga od  jednej z mieszkanek Marezy 
podpisana przez pana sołtysa  w imieniu mieszkańców. Głównie chodziło o to, 
że budynki pękają i jest katastrofa budowlana. Został uruchomiony Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego, gdzie inspektorzy obejrzeli te obiekty, które 
były wskazane, że są zagrożone. Poinformowali nas, że zagrożenia katastrofą 
budowlaną nie ma, ale  są uszkodzenia. Wskazali adres, gdzie trzeba się zgłosić 
odnośnie zwrotu kosztów związanych z naprawą tych obiektów. Uszkodzenia 
musi ocenić rzeczoznawca i po takiej ocenie zwrócić się o odszkodowanie do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Niezależnie od tego 
występowaliśmy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jako 
zarządcy tej drogi z prośbą o ograniczenie prędkości. W spotkaniu uczestniczył 
Komendant Policji i informacje przekazał. 
 
Dot. bezpieczeństwa dzieci – ta droga rzeczywiście nie posiada chodnika. Jest to 
kolejny problem, który trzeba rozwiązać nie tylko w miejscowości Korzeniewo, 
ale w wielu innych miejscowościach. 
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 Danuta  Woronowicz – członek zarządu -   dot. interpelacji radnego 
Zbigniewa Kobana dot. funkcjonowania programu komputerowego Nabór -  
przebieg rekrutacji uczeń może zrealizować sam poprzez stronę internetową, 
wpisując swój PESEL, wtedy system nadaje mu numer PIN i może cały 
przebieg rekrutacji samodzielnie prowadzić, wprowadzając swoje dane  i śledzić 
przebieg rekrutacji. Może być druga ścieżka, która w większości podczas tego  
pierwszego roku wdrażania tego programu funkcjonowała, że  Gimnazjum 
grupuje podania wszystkich swoich uczniów według szkoły pierwszego wyboru 
i przynosi podania do tej szkoły, którą uczeń wybrał w pierwszej kolejności i 
wówczas ta szkoła wprowadza dane ucznia do systemu. Jeżeli uczeń wprowadza 
sam swoje dane, to  szkoła pierwszego wyboru te dokumenty weryfikuje, czy 
dane wprowadzone przez ucznia czy jego rodziców są zgodne z prawdą. Jest to 
system wspomagający rekrutację, bo  rekrutacji dokonuje dyrektor szkoły. 
System cały czas publikuje miejsca wolne w szkole. Jeśli uczeń był w szkole 
drugiego wyboru i zabiera swoje dokumenty, to w  szkole drugiego wyboru jego 
dane zostają usunięte z systemu. Ten system automatycznie poprzesuwa na listę 
nieprzyjętych, ale wykazuje też  wolne miejsca w szkole. Uczeń nie musi 
chodzić  po szkołach i dowiadywać się, tylko może zajrzeć do systemu i  
zobaczyć gdzie są wolne miejsca. Ten system wybraliśmy dlatego, że 
dotychczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych głównie dokonywały 
gimnazja, a rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych należy do szkół 
ponadgimnazjalnych, a nie do gimnazjum. Szkoła ponadgimnazjalna znając 
swoich kandydatów dostaje pełen komplet dokumentów i wie, jakich ma 
kandydatów na uczniów. Ten program daje większe możliwości wyboru. W tym 
programie uczniowie mogą wybrać wszystkie klasy czy profile, jakie są 
proponowane w tej szkole. Jeśli nie dostanie się do tego profilu, który wybrał 
jako pierwszy, to  system przesunie go w tej  szkole pierwszego wyboru do 
drugiego profilu, który podał w kolejności. Dotychczasowy system był dość  
mocno sterowany ręcznie. Ten system bardzo usprawnia  i jest systemem 
obiektywnym. Stosowany jest w 32 powiatach. Decydując się na ten system  
zorganizowaliśmy spotkanie przedstawicieli, którzy ten program proponowali. 
W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół i oceniano, na ile te funkcje są 
przydatne. Zapoznano się z rekomendacjami odnośnie tego programu z różnych 
powiatów, które ten system stosują. 
 
 Zbigniew Koban – radny -  po spotkaniach z mieszkańcami, które 
mieliśmy,  potrzebne jest bezpośrednie działanie w organizacji ruchu, 
szczególnie na czas początku roku szkolnego, bo ruch na drodze w Korzeniewie 
jest zwiększony ze względu na budowę mostu. Tam nie ma chodnika. Jak jest 
przy normalnym ruchu nie ma większego problemu. Natomiast w momencie 
jego zwiększenia jest większe ryzyko dla dzieci. W związku z tym był nacisk ze 
strony mieszkańców dotyczący organizacji ruchu. Tak jak w Marezie to zostało 
załatwione poprzez ograniczenie prędkości. Na spotkaniu, które odbyło się       
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22 sierpnia b.r. uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego i mówili, że w tej chwili przygotowują harmonogram  
odwiedzin w uszkodzonych domach, stwierdzenia stanu uszkodzeń itd. 
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – zostali zaangażowani inspektorzy 
Nadzoru Budowlanego zanim  przyjechał Wojewódzki Inspektor. Nasi 
inspektorzy oglądali te obiekty, pod którymi byli podpisani mieszkańcy, czyli u 
pani Tadajewskiej i pan sołtys może jeszcze kogoś wskazał. Mieszkańcy 
dopominali się, aby przyjechał Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego i 
ten był na spotkaniu 22 sierpnia. 
 
Dot. zniszczonej drogi od ciężkiego sprzętu – problem jest bardziej złożony, tam 
jest przerwany  ciek wodny, który nie jest infrastrukturą drogową. Już w zimie 
był problem z usuwaniem lodu. Właściciel tego cieku musi go naprawić. My 
odtworzymy  dłuższy odcinek rowu, żeby był osplyw, ale to nie wchodzi w 
uzbrojenie tej drogi. Taki problem był i mamy nawet dokumentację 
fotograficzną z ostatniej zimy. Jeżeli zostało  to uszkodzone przez jakiegoś 
użytkownika, który poruszał się cięższym sprzętem niż dopuszczalny i jeżeli 
uda nam się to ustalić, to oczywiście postaramy się to wyegzekwować. 
 
Uzupełnienie do tematu  drogowego -  kończymy w tym roku, a może dopiero w 
przyszłym, bo nie wiadomo czy wystarczy nam środków na docelową warstwę 
ścieralną Baldram-Kamionka  do skrzyżowania  z drogą wojewódzką. Zrobimy 
podsumowanie  I etapu, bo to rada uchwaliła, które z dróg będą naprawiane.     
W II etapie znowu są wymienione drogi, ale nic nie stoi na przeszkodzie, 
żebyście Państwo aktualizowali ten wykaz. To nie zarząd podejmuje  decyzje w 
temacie programów drogowych. Rada ma prawo do aktualizacji i jeżeli uzna, że 
najważniejsza jest droga w Prabutach, to będzie naprawiana w Prabutach. 
 
  Ad.12 Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – odczytał list 16 letniej Marleny 
mieszkanki Kwidzyna, chorej na  ostrą  białaczkę szpiku kostnego, która prosi o 
pomoc w znalezieniu dawcy szpiku kostnego. Poinformował, że 17 września b.r.   
w sobotę między godziną 1000 a 16 00  w holu Starostwa i w Wydziale 
Komunikacji też w holu, organizowany jest Dzień Dawcy Szpiku dla Marleny i 
dla innych. 
 
 Mirosław Górski – radny -  poinformował, że każdego dnia między 
godziną 800 a 1100 w Stacji Krwiodawstwa  przy Szpitalu Powiatowym w 
Kwidzynie można  złożyć deklarację i dopełnić wszelkich formalności 
związanych z wpisem do ewentualnego rejestru dawców szpiku. 



 11

  Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – zaproszenie na  obchody XII  Dni 
Powiatu Kwidzyńskiego ora  XI Dożynek Powiatowych w dniu 4 września b.r. 
w Tychnowach  w godz.  1200 do 2400. 
  
- zebranie przewodniczących komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się    
5 września 2011 r. o godz. 1530. 
 
  Ad.13  Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1800    zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„zamykam obrady sesji rady powiatu”. 
 
 
                                                                           Przewodniczący Rady 
                                                                                    Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Izydora Janiuk 


