Protokół nr 17/XVII
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego
odbytej 24 października 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 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 są radni: Ewa Stec i Katarzyna Opacka.
Protokołuje: Justyna Tarka.
Ad. 3. Przystąpiono do punktu Przedstawienie porządku obrad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu.
Sprawozdanie nr 16 z działalności zarządu.
Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2015 r.
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu
30 września 2016 r. w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie.
8. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu
7 października 2016 r. w Wydziale Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016,
w tym o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe.
10.Informacja o sytuacji w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo –
Technologicznym w Górkach.
11.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2017
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie”,
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b) o zmianie uchwały Nr VIII/49/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego
w 2016 roku,
c) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu kwidzyńskiego w 2017 roku,
d) zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej finansowej
i organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym powiatu
oraz o zmianie uchwały
nr XXIII/158/2004 Rady Powiatu
Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia
Powiatowego
Zespołu
Ekonomiczno
Administracyjnego
w Kwidzynie,
e) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
udzielanych dla szkół i placówek zakładanych i prowadzonych na
terenie powiatu kwidzyńskiego przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego,
f) rozpatrzenia skargi na kierownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kwidzynie,
g) uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na
lata 2016 – 2021,
h) ustalenia na okres 2017r. wysokości opłat za usunięcie i przechowanie
pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu.
12.Interpelacje i zapytania radnych.
13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14.Wnioski i oświadczenia.
15.Zamknięcie obrad sesji.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad.4. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady
Powiatu.
Rada Powiatu w obecności 19 radnych uczestniczących w posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła protokół z XVI sesji.
Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ).
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Ad.5. Przystąpiono
z działalności zarządu.

do

punktu

Przyjęcie

sprawozdania

nr

16

Tomasz Świerczek – radny – posiedzenie Zarządu w dniu 22 września
2016 roku. Uchwała Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego Nr 171/16 z dnia
22 września 2016 r. w sprawie w sprawie powierzenia realizacji zadań
wynikających z umowy nr WRR/000219/11/D z dnia 16 września 2016 roku
o zaliczkowe dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania
różnic między regionami III” w obszarze G. Czego to dotyczy?
Odpowiedzi udzielili:
Jerzy Godzik – starosta – ponieważ to zapytanie dotyczy PCPR – u to
poproszę Panią Renię Majdę żeby nam przybliżyła ten temat.
Renata Majda – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kwidzynie – Program wyrównywania różnic między regionami, a konkretnie
ta umowa dotyczy utworzenia miejsc pracy, zadania realizowane przez Urząd
Pracy. Program jest realizowany od kilkunastu lat i co roku składamy różne
projekty. W tym roku tylko dostały dofinansowanie projekty, które były złożone
przez Powiatowy Urząd Pracy dotyczące utworzenia miejsc pracy. Dyrektor
Urzędu Pracy otrzymuje upoważnienie do realizacji tej umowy.
Rada Powiatu w obecności 19 radnych uczestniczących w posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie nr 16 z działalności zarządu.
Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr 5 do protokołu).
Ad.6. Przystąpiono do punktu Informacja o złożonych oświadczeniach
majątkowych za 2015 r.
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady Powiatu – przedstawił informacje
dotyczące złożonych oświadczeń przez pana Starostę, Przewodniczącego Rady,
radnych, dyrektorów jednostek, osób wykonujących decyzje administracyjne,
zarządu powiatu, skarbnika i sekretarza - informacje stanowią załączniki nr 6 do
protokołu.

Ad.7. Przystąpiono do punktu Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli
przeprowadzonej w dniu 30 września 2016 r. w Domu Pomocy Społecznej
w Ryjewie.
Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu 30 września
2016 r. w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie - protokół stanowi załącznik 7 do
protokołu.
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W dyskusji głos zabrali radni: Tomasz Świerczek i Antoni Barganowski.
Ad.8. Przystąpiono do punktu Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli
przeprowadzonej w dniu 7 października 2016 r. w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu 7 października
2016 r. w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Kwidzynie - protokół stanowi załącznik 8 do protokołu.
Ad.9. Przystąpiono do punktu Informacja o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2015/2016, w tym o wynikach egzaminów
maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Danuta Woronowicz – członek zarządu – przedstawiała informację
o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016, w tym
o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe – informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
W dyskusji głos zabrali radni: Mirosław Górski i Jerzy Śnieg.
Ad.10. Przystąpiono do punktu Informacja o sytuacji w Kwidzyńskim
Parku Przemysłowo – Technologicznym w Górkach.
Jarosław Rosiak – prezes Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo –
Technologicznego w Górkach – przedstawił informację na temat
Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Górkach –
prezentacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

W dyskusji głos zabrali radni Tomasz Świerczek, Grzegorz Wojtaś, Mirosław
Górski, Zbigniew Koban, Bożena Rybus.
Odpowiedzi udzielił Jarosław Rosiak – prezes Kwidzyńskiego Parku
Przemysłowo – Technologicznego w Górkach, Jerzy Godzik – starosta.
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady sesji i przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał
w sprawach.
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Ad.11. Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2017
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie”,
Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu – omówił projekt
powyższej uchwały i prosi o jego przyjęcie.
Głos zabrał Tomasz Frejnagiel, wiceprzewodniczący Komisji Polityki
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej informując, iż
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. Na posiedzeniu komisji
przedstawione zostały radnym główne założenia planu współpracy oraz
najistotniejsze zmiany w zapisach.
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).
b) zmianie uchwały Nr VIII/49/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego
w 2016 roku,
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.
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 12 do protokołu).
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c) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu kwidzyńskiego w 2017 roku,
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.
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 13 do protokołu).
d) zapewnienia
wspólnej
obsługi
administracyjnej
finansowej
i organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym powiatu oraz
o zmianie uchwały nr XXIII/158/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno - Administracyjnego w Kwidzynie,
Danuta Woronowicz – członek zarządu - omówiła projekt powyższej
uchwały i prosi o jego przyjęcie.
Głos zabrała Krystyna Łapacz, przewodnicząca Komisji Edukacji,
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki informując, iż projekt uchwały uzyskał
pozytywną opinię komisji.
Głos zabrał Tomasz Frejnagiel, wiceprzewodniczący 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 19 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 14 do protokołu).
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e) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych
dla szkół i placówek zakładanych i prowadzonych na terenie powiatu
kwidzyńskiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego,
Danuta Woronowicz – członek zarządu - omówiła projekt powyższej
uchwały i prosi o jego przyjęcie.
Głos zabrała Krystyna Łapacz, przewodnicząca 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.
Za przyjęciem głosowało – 18 osób, wstrzymała się – 1 osoba, głosów
przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 15 do protokołu).
f) rozpatrzenia skargi na kierownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kwidzynie,
Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu – omówił projekt
powyższej uchwały i prosi o jego przyjęcie.
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 16 do protokołu).
g) uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata
2016 – 2021,
Bogdan Dubik – Pełnomocnik Starosty w Wydziale Komunikacji,
Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego – omówił projekt
powyższej uchwały i prosi o jego przyjęcie.
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Głos zabrał Tomasz Frejnagiel, przewodniczący Komisji Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli informując, iż projekt uchwały
uzyskał pozytywną opinię komisji.
Mirosław Górski – radny - w imieniu Klubu Radnych Prawa
i Sprawiedliwości złożył wniosek, aby wycofać z porządku posiedzenia sesji
przedstawiony projekt uchwały ze względu na liczne błędy, które są
w programie i skierować ten program do dalszych konsultacji.
W dyskusji głos zabrali radni Zbigniew Koban, Piotr Wilk, Tomasz Frejnagiel,
Bożena Rybus, Antoni Barganowski, Jerzy Grabowski.
Odpowiedzi udzielił Bogdan Dubik – Pełnomocnik Starosty w Wydziale
Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego, Jerzy
Godzik – starosta, Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu.
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg ogłosił 5 minutową przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady sesji i przystąpiono do głosowania nad
wnioskiem, który zgłosił radny Mirosław Górski.
Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania nad wnioskiem
zgłoszonym przez Pana Radnego Mirosława Górskiego aby wycofać
z porządku posiedzenia sesji przedstawiony projekt uchwały ze względu na
liczne błędy, które są w programie i skierować ten program do dalszych
konsultacji.
Za głosowało – 7 osób, przeciw głosowało - 10 osób, wstrzymały się – 2 osoby.
Zgłoszony wniosek został odrzucony.
W dyskusji głos zabrali radni Jerzy Grabowski, Antoni Barganowski, Andrzej
Zwolak, Jerzy Śnieg.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały
i przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem głosowało – 12 osób, przeciw głosowały – 3 osoby, wstrzymały
się – 4 osoby.
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 17 do protokołu).
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h) ustalenia na okres 2017r. wysokości opłat za usunięcie i przechowanie
pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Bogdan Dubik – Pełnomocnik Starosty w Wydziale Komunikacji,
Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego – omówił projekt
powyższej uchwały i prosi o jego przyjęcie.
Głos zabrał Piotr Wilk, przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego,
Budżetu i Finansów 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 18 do protokołu).
Ad. 12. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych.
Tomasz Świerczek – radny – po powodzi z 2001 roku gdzie zostało
podtopionych ok. 6 000 hektarów gruntów położonych na terenie Niziny
Kwidzyńskiej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej na podstawie umowy
PK/072/1101 zlecił zespołowi przygotowanie koncepcji programu ochrony
obszaru Niziny Kwidzyńskiej od powodzi wewnętrznych, roztopowych
i opadowych. Pod kierownictwem doktora inżyniera Tadeusza Lizinskiego
w skład, którego weszli znawcy problemów związanych z rzeką Liwą, zasłużeni
dla spraw melioracji na terenie powiatu kwidzyńskiego panowie Józef Pałka
i Grzegorz Goraj. Autorzy wskazali w etapie I aby zapewnić w miarę sprawne
odwodnienie Niziny Kwidzyńskiej w okresie roztopów wiosennych oraz
w okresach intensywnych opadów atmosferycznych, należy w trybie pilnym
przeprowadzić modernizację koryta rzeki Liwy na odcinku od ujścia w Białej
Górze do ujścia Kanału Palemona. Dlaczego powyższe zalecenia są
lekceważone przez ponad 15 lat i co zrobił Zespół ds. Zlewni rzeki Liwy by
była wykonana modernizacja koryta rzeki Liwy.
Od 2002 roku nie wykonano przekroju podłużnego rzeki Liwy, który
wskazywałby stopień namulenia dna rzeki. Proszę o wyegzekwowanie tej
sprawy od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Zbigniew Koban – radny – w związku z uroczystościami i obchodami
Dnia Edukacji Narodowej są wypłacane nagrody dla pracowników oświaty.
Proszę o informacje dotyczącą jaka kwota została na to przeznaczona, jaka jest
9

kwota średniej nagrody, ilu było nagrodzonych w poszczególnych placówkach
oświatowych?
Ad. 13. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Andrzej Fortuna – wicestarosta – chciałbym przypomnieć panu
radnemu Świerczkowi, że Zespół ds. Zlewni rzeki Liwy powstał w 2010 roku
a nie w 2001. Zarządcą rzeki jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, on
odpowiada za jej stan i za regulacje na tej rzece. To zalecenie o którym pan
radny mówił z 2001 roku zostało wykonane przez RZGW w latach 2003 – 2004.
Mieliśmy wtedy mnóstwo protestów ekologów, zostały usunięte zadrzewienia
ze skarp, niektóre odcinki zostały umocnione kamieniami. Z ostatniego
spotkania w którym pan radny uczestniczył wynika, że zarządca rzeki Liwy,
RZGW podejmie się kolejnych prac w następnych latach na co ma
zagwarantowane finansowanie w wysokości ok. 5 mln zł w przeciągu 5 lat. Pan
radny Tomasz Świerczek uczestniczył w tym spotkaniu wobec tego o tym wie,
ja mogę tylko to powtórzyć bo również uczestniczyłem w tym spotkaniu. Zespół
ds. Zlewni rzeki Liwy jest zespołem, który nie posiada kompetencji dotyczących
podejmowania decyzji czy ma być ta rzeka tak zmodernizowana czy inaczej.
Jest to gremium, które próbuje koordynować działalność poszczególnych
zarządców cieków wodnych czyli Spółek Wodnych, Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych, RZGW, tych prac które wykonywane są
corocznie na terenie naszego powiatu i tym zajmuje się zespół. Jednym z zadań,
które podjął się zespół było opracowanie pod kierownictwem Pana Lizińskiego.
W tym opracowaniu jest mnóstwo wniosków również tych dotyczących Kanału
Ulgi dla rzeki Liwy na wysokości Nogatu, niestety ta inwestycja nie znajduje
uzasadnienia ekonomicznego. Takie opracowanie jest i gdyby ktokolwiek chciał
z państwa z niego skorzystać to bardzo proszę jest dostępne.
Danuta Woronowicz – członek zarządu – jeśli chodzi o wysokość
nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej przeznaczonych dla nauczycieli to
zgodnie z tym jak mamy zapisane na rok 2016 w budżecie powiatu
kwidzyńskiego została przeznaczona kwota 148 410 zł, z takim podziałem jaki
reguluje Uchwała Rady Powiatu i to stanowi 1% wynagrodzeń pracowników
pedagogicznych o tym z kolei mówi karta nauczyciela i ta kwota 148 410 zł
podzielona zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu czyli 40% z przeznaczeniem na
nagrody Starosty, 60% na nagrody dyrektorów. Ten podział wygląda
następująco: 40% na nagrody Starosty z tego 1% - 59 363 zł i na nagrody
dyrektorów czyli 60% - 89 047 zł. Łącznie tymi nagrodami dyrektorów
i Starosty zostało nagrodzonych 139 nauczycieli. Trudno jest mi powiedzieć
w jakiej wysokości nagrody przyznali dyrektorzy ale pan Starosta przyznał
nagrody w wysokości 2 000 zł brutto i 2 100 zł brutto. Nasz regulamin jest tak
ułożony, że za wyróżniającą się pracę dydaktyczną również przyznawany jest
dodatek motywacyjny, który jakby z zasady i z zapisów z ustawy wynosi 5% od
wynagrodzenia zasadniczego każdej szkole i procentowo dyrektorzy i to też
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wynika z naszej uchwały przyznają od 5% do 20%. Oprócz tych 139 nauczycieli
nagrodzonych nagrodami dyrektorów bądź starosty, dyrektorzy przyznali
jeszcze 187 nauczycielom dodatek motywacyjny i ponad to 2 nauczycieli
z okazji tego ostatniego święta otrzymało medal Komisji Edukacji Narodowej.
Ponadto dyrektorzy nagrodzili 57 pracowników administracji obsługi nagrodą
z okazji tego święta.
Ad. 14. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia.
Tomasz Świerczek – radny – dnia 29 wrzenia 2016 roku złożyłem
w imieniu swoim i radnych, koleżanek z PSL-u wnioski do budżetu Powiatu
Kwidzyńskiego na 2017 rok. Korzystając z okazji, że jest to ostatnia sesja przed
uchwaleniem budżetu chciałbym je przedstawić z krótkim komentarzem.
Wnioski do budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2017 rok:
1. Wykonanie chodnika przy współudziale z Gminą Ryjewo w miejscowości
Straszewo przy drodze powiatowej Straszewo – Wiszary, na odcinku od
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej do osiedla Zydlągi, ok. 1 km.
2. Wykonanie chodnika przy współudziale z Gminą Ryjewo w miejscowości
Trzciano od skrzyżowania w centrum miejscowości w kierunku drogi na
Orkusz o długości ok. 600 m.
3. Modernizacja drogi powiatowej przy współudziale z Gminą Kwidzyn od
miejscowości Lipianki do miejscowości Gurcz.
4. Zabezpieczenie brakującej kwoty, wkładu własnego na budowę nowej
siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ryjewie, tu również jest to
wniosek radnej Kosewskiej.
5. Utrzymanie nakładów inwestycyjnych na przepustach drogowych
w kwocie 50 000 zł.
6. Dofinansowanie Klubu piłkarskiego RODŁO w Kwidzynie celem
szkolenia grup młodzieżowych chłopców i dziewczynek oraz
podniesienie kwalifikacji sportowych roczników 2010 – 2013 w kwocie
20 000 zł.
7. Zapewnienie środków na realizację
profilaktycznego programu
zdrowotnego dotyczącego wczesnego wykrywania nowotworów, między
innymi szczepienie przeciwko HPV i profilaktyki stomatologicznej
u młodzieży w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat, to
jest również wniosek radnej Stec.
8. Wnioskuję o podjęcie działań w celu sprzedaży nieruchomości należących
do zasobu skarbu państwa będących nie istniejącymi drogami i sprzedaży
ich właścicielom sąsiednich działek w celu poprawy ich
zagospodarowania.
9. Podjęcie działań w celu sprzedaży nieruchomości należących do zasobu
skarbu państwa będących atrakcyjnymi działkami celem sfinansowania
działań inwestycyjnych Starostwa.
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Wnioski złożone przeze mnie są również wnioskami w niektórych
punktach moich koleżanek z PSL-u. Są jedynymi wnioskami złożonymi przez
radnych i Komisje Rady do budżetu w 2017 roku. Z informacji które posiadam
są jedynymi w historii powiatu kwidzyńskiego złożonymi przez radnych.
Szanowni radni proszę was o poparcie powyższych wniosków, wnioski złożone
przeze mnie i w imieniu moich koleżanek z PSL-u są wynikiem konsultacji,
rozmów i w minimalnym stopniu pokazują potrzeby naszych mieszkańców.
Wskazują również źródło finansowania oraz zobowiązuję się jeśli wy
w przyszłym roku złożycie wnioski to postaram się je poprzeć.
Włodzimierz Dawidowski – członek zarządu – proszę o sprecyzowanie
czy to jest wasze wspólne stanowisko czy stanowisko kolegi radnego?
Mirosław Górski – radny – jako przewodniczący Klubu Radnych Prawa
i Sprawiedliwości informuję, że radna Ewa Schneider wstąpiła do Klubu
Radnych Prawa i Sprawiedliwości, tym samym nasz klub liczy ponownie pięciu
członków.
Bożena Rybus – radna – radny Tomasz Świerczek zmotywował mnie
abym złożyła wniosek do budżetu o wyremontowanie ponad 20 km dróg
w Gminie Gardeja. Mogę również podać źródła z którego należy to wziąć.
Krystyna Łapacz – radna – to nie jest prawda że nie było wniosków bo
ja co do chodnika w Straszewie składałam wniosek i z uwagi na drzewa, które
stoją przy samej ulicy dostałam odpowiedź, że w tej chwili na wycięcie tych
drzew nie ma zgody i dlatego ten chodnik nie będzie robiony więc ja wniosek
taki składałam.
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – posiedzenie przewodniczących
komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się 7 listopada 2016 r.
godz. 1530.
Ad.15. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 2000 zamknął obrady wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”.

Przewodniczący Rady

Jerzy Śnieg
Protokołowała:
Justyna Tarka
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