Protokół nr 14/XIV
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego
odbytej 27 czerwca 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 17 radnych, co wobec ustawowego składu
Rady wynoszącego 20 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: Mirosław Górski, Zbigniew Koban, Andrzej
Rupieta.
Protokołuje: Justyna Tarka.
Ad. 3. Przystąpiono do punktu Przedstawienie porządku obrad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu.
Sprawozdanie nr 13 z działalności zarządu.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały Nr XII/68/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia
21 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2016 r.,
b) o zmianie uchwały Nr VII/43/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
(dotacji celowej) Gminie Kwidzyn,
c) wprowadzenia
zakazu
używania
jednostek
pływających
wyposażonych w silniki spalinowe na jeziorze Czarnym, gmina
Gardeja, powiat kwidzyński,
d) o zmianie uchwały nr IX/57/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej powiatu kwidzyńskiego,
e) o zmianie uchwały Nr IX/58/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego
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na rok 2016,
f) przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno –
Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2015 r.,
g) zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu kwidzyńskiego za
2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu
kwidzyńskiego za 2015 r.,
h) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wnioski i oświadczenia.
10.Zamknięcie obrad sesji.

Do zaproponowanego projektu porządku obrad Wicestarosta Andrzej Fortuna
w imieniu zarządu proponuje w punkcie podjęcie uchwał w sprawach
wycofanie projektów uchwał w sprawie:
b)

c)

o zmianie uchwały Nr VII/43/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
(dotacji celowej) Gminie Kwidzyn,
wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających
wyposażonych w silniki spalinowe na jeziorze Czarnym, gmina
Gardeja, powiat kwidzyński,

Powodem wycofania pierwszej uchwały jest to, że Gmina Kwidzyn otrzyma
wsparcie zewnętrzne z budżetu Państwa wobec tego nie ma konieczności
zmiany uchwały.
Druga uchwała, którą proponujemy wycofać wymaga dalszych konsultacji
z powodu tego, że wpłynął protest mieszkańców.
Rada Powiatu w obecności 17 radnych uczestniczących w posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła wniosek Wicestarosty Andrzeja Fortuny .
Następnie przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad XIV sesji
Rady Powiatu Kwidzyńskiego z uwzględnieniem przyjętych zmian.
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie nr 13 z działalności zarządu.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
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a) zmiany uchwały Nr XII/68/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań i
wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2016 r.,
b) o zmianie uchwały nr IX/57/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego,
c) o zmianie uchwały Nr IX/58/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie budżetu powiatu
kwidzyńskiego na rok 2016,
d) przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno –
Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2015 r.,
e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu kwidzyńskiego
za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu
kwidzyńskiego za 2015 r.,
f) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wnioski i oświadczenia.
10.Zamknięcie obrad sesji.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad.4. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady
Powiatu.
Rada Powiatu w obecności 17 radnych uczestniczących w posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła protokół z XIII sesji.
Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ).
Ad.5. Przystąpiono
z działalności zarządu.

do

punktu

Przyjęcie

sprawozdania

nr

13

Głosów w dyskusji nie było.
Rada Powiatu w obecności 17 radnych uczestniczących w posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie nr 13 z działalności zarządu.
Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr 5 do protokołu).
Ad.6. Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach :
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a) zmiany uchwały Nr XII/68/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań i wysokości
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych w 2016 r.,
Renata Majda – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kwidzynie – omówiła projekt powyższej uchwały i prosi o jego przyjęcie.
Głos zabrała Katarzyna Opacka, przewodnicząca Komisji Polityki
Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej informując, iż
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały
i przystąpiono do głosowania.
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta ( załącznik nr 6 do protokołu).
b) o zmianie uchwały nr IX/57/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej powiatu kwidzyńskiego,
Ewa Bejgrowicz – skarbnik – omówiła 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.
Za przyjęciem głosowało – 16 osób, wstrzymała się – 1 osoba, głosów
przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 7 do protokołu)
c) o zmianie uchwały Nr IX/58/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2015r.
w
sprawie budżetu
powiatu
kwidzyńskiego na rok 2016,
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Ewa Bejgrowicz – skarbnik – omówiła 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.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ewa Stec odczytała treść uchwały.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do
głosowania.
Za przyjęciem głosowało – 16 osób, wstrzymała się – 1 osoba, głosów
przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 8 do protokołu)

d) przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno –
Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2015 r.,
Robert Holiński – Wydział Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej przedstawił Sprawozdanie z realizacji
Strategii
Rozwoju SpołecznoGospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2015 rok.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił
przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu o przedstawienie opinii
w sprawie Sprawozdania z realizacji
Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za rok 2015.
1. Danuta Kosewska – przewodnicząca 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. Krystyna Łapacz – przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki – na posiedzeniu komisja pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie.
4. Tomasz Frejnagiel – przewodniczący Komisji Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli - na posiedzeniu komisja pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie.
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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. Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej - na posiedzeniu
komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
8. Piotr Wilk –przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu
i Finansów - na posiedzeniu komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

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

Za przyjęciem głosowało – 16 osób, wstrzymała się – 1 osoba, głosów
przeciwnych nie było.

Uchwała została podjęta (załącznik nr 9 do protokołu)

e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu kwidzyńskiego za
2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu
kwidzyńskiego za 2015 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 2015. W dniu 3 czerwca 2016r. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu
sporządziła Opinię w sprawie wykonania budżetu za rok 2015 – załącznik nr 10 do
protokołu oraz sporządziła Wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu
kwidzyńskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego w 2015 roku –
załącznik nr 11 do protokołu.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ewa Stec odczytała Uchwałę
Nr 059/p117/R/I/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2016 roku- załącznik nr 12 do protokołu.
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Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały
i przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem głosowało – 16 osób, wstrzymała się – 1 osoba, głosów
przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 13 do protokołu)

f) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
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
absolutorium za rok 2015, który został przesłany do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku – załącznik nr 14 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antoni Barganowski odczytał Uchwałę
Nr 098/p117/A/V/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdańsku z dnia 9 czerwca 2016 roku – załącznik nr 15 do protokołu.
Antoni Barganowski – przedstawił Stanowisko Klubu Radnych Sojuszu Lewicy
Demokratycznej w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego dotyczące Uchwały XIV Sesji
Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2016 r. roku w sprawie rozpatrzenia
sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za
2015 rok, sprawozdania finansowego za 2015 rok i udzielenia Zarządowi
Powiatu Kwidzyńskiego absolutorium za 2015 rok. – załącznik nr 16 do protokołu.
Jerzy Grabowski - przedstawił Oświadczenie Klubu Radnych Obywatelskiego
Porozumienia Samorządowego w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie
wykonania budżetu za 2015 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Kwidzyńskiego – załącznik nr 17 do protokołu.
Ewa Stec – przedstawiła Oświadczenie Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego
w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie wykonania budżetu za 2015 rok
i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.
Następnie przewodniczący Rady powiatu Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały
i przystąpiono do głosowania.
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Za przyjęciem głosowało – 16 osób, wstrzymała się – 1 osoba, głosów
przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 18 do protokołu)
Jerzy Godzik – starosta- w imieniu zarządu podziękował za udzielenie
absolutorium.
Ad. 7. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych.
Tomasz Świerczek – radny – Pan Starosta po sprzedaży udziałów
w Spółce „Zdrowie” prowadzącej szpital wysłał list opisujący okoliczności tej
decyzji. Zwracam się z zapytaniem o koszty rozesłania tego listu i jaki efekt
osiągnięto. Sprawa była szeroko opisywana w prasie i komentowana w innych
mediach. Skąd decyzja o liście do każdego mieszkańca?
Rzeka Liwa w dniu dzisiejszym pomimo suszy hydrologicznej na
wodowskazie w Kwidzynie ma stan 148 cm, stan ostrzegawczy wynosi 120 cm,
przekroczono o 28 cm. Oddziaływuje ona na przyległe rowy i kanały powodując
podwyższone stany. Wnoszę o podjecie pilnych działań przez właściciela tj.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku mające na celu udrożnienie
koryta rzeki.
Wiele obiektów mostowych w powiecie kwidzyńskim będących
w administrowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku jest w bardzo
złym stanie, który to ogranicza ich nośność. W okresie jesiennym będzie ich
przegląd i korekty nośności przeważnie w dół. Utrudnioną będziemy mieli
swobodę gospodarczą naszych mieszkańców. Z informacji uzyskanych od
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku nie są planowane
inwestycje na obiektach mostowych i drogach wojewódzkich w powiecie
kwidzyńskim oprócz drogi nr 521 Kwidzyn – Prabuty. Wnoszę o podjecie
działań przez Zarząd Powiatu mających na celu lobbowanie w Urzędzie
Marszałkowskim o remonty dróg i mostów.
Antoni Barganowski – radny – dobre wyniki dydaktycznowychowawcze naszych placówek oświatowych są wynikiem pracy nauczycieli,
organu prowadzącego, zarządzającego tymi placówkami ale również kadry
kierowniczej tych placówek czyli dyrektorów i innych osób pełniących funkcje
kierownicze. Są to na ogół osoby bardzo doświadczone z wieloletnim stażem ale
są to też osoby, które maja wiek od 50 – 60 lat i zapewne za kilka lat odejdą na
emerytury. Po rozmowie z kilkoma młodymi nauczycielami nie tylko z tej
szkoły w której pracuje poproszono mnie o zapytanie Zarządu czy można by
było zorganizować i współfinansować kursu, studiów podyplomowych, które
polegałyby na zdobyciu kwalifikacji zarządzania oświatą. Jest młoda ambitna
kadra, która by chciała w przyszłości objąć te kierownicze stanowiska ale nie
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ma odpowiednich kwalifikacji a te kwalifikacje są niezbędne jeżeli chodzi
o pełnienie funkcji, ubieganie się o te stanowiska w konkursach, które co 5 lat są
obligatoryjnie organizowane. Czy Starostwo mogłoby wziąć na siebie starania
o organizacje tych studiów podyplomowych. Można to prawdopodobnie zrobić
w oparciu o kadrę Powiślańskiej Szkoły Wyższej bo wiemy, ze ileś lat temu
były takie studia organizowane w naszej szkole miejscowej. Być może
partycypowałyby w tym również gminy bo tam też są nauczyciele szkół
podstawowych i gimnazjów, którzy też pewnie by chętnie z tej możliwości
podwyższenia swoich kwalifikacji skorzystali. Proszę o rozważenie tej sprawy.

Ad. 8. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Jerzy Godzik – starosta - odpowiadając panu radnemu Tomaszowi
Świerczkowi w sprawie listu do mieszkańców zdecydowaliśmy się na ten krok,
który niewiele kosztował ale koszty podamy panu na piśmie. Dotarła do nas
informacja o tym liście bardzo pozytywna. Były sygnały tego typu, że np. po
sprywatyzowaniu w Spółce „Zdrowie” będą się odbywały nielegalne aborcje.
Słuchając takich rzeczy musieliśmy na to odpowiedzieć. W związku z tym my
jako Zarząd echa tego listu oceniamy pozytywnie co i bodajże miało wpływ na
zebranie podpisów pod referendum bo nie udało się ich zebrać.
W sprawie rzeki Liwy, jest sygnał, sprawdzimy i wyjaśnimy.
Obiekty mostowe do Zarządu Dróg Wojewódzkich, my ten lobbing
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich prowadzimy cały czas. Od czasu kiedy jestem
w powiecie a już od 1999 roku ten lobbing trwa. Jako Przewodniczący rady
Powiatu zapraszaliśmy Zarząd Dróg Wojewódzkich później jako Starosta. Ten
lobbing jest prowadzony non stop, zapraszamy, jeździmy, rozmawiamy
z Marszałkiem, z szefami Zarządu Dróg ale polityka każdego samorządu co do
remontów dróg jest uwarunkowana pieniędzmi. Oni maja swoje plany, my
oczywiście naciskamy ale np. na drogę do Prabut dają 65 mln zł. Jest to
najwięcej ze wszystkich dróg na terenie województwa pomorskiego. Byliśmy
z panem Wicestarostą w Gdańsku na podpisaniu decyzji i poinformowaniu, że
droga do Prabut wchodzi w etap rozpisania i poszukiwania wykonawców
w system zaprojektuj i wybuduj czyli projekt plus wykonawstwo. 65 mln zł ma
zarezerwowany Zarząd Dróg Wojewódzkich na tą inwestycję.
Kursy zarządzania oświatą, ja się zgadzam, mamy już od dłuższego czasu
problemy w poszukiwaniu osób, które by chciały wziąć na siebie
odpowiedzialność zarządzania oświatą. Tym niemniej widzimy, że rzeczywiście
jest problem i będziemy się zastanawiać jak to zrobić.
Danuta Woronowicz – członek zarządu – chciałabym uzupełnić
wypowiedź odnośnie kadry kierowniczej i zdobywania uprawnień w zakresie
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zarządzania oświatą. Dwa lata temu na nasz wniosek poprosiliśmy Powiślańską
Szkołę Zarządzania w Kwidzynie o zorganizowanie takiego kursu, kurs się
odbył. Mieliśmy jednak dość duży problem z zapewnieniem ilości kursantów
żeby w ogóle mogły się te zajęcia odbyć. W kursie wzięli udział nasi
wicedyrektorzy i członkowie kadry kierowniczej szkół ponadgimnazjalnych
i częściowo z Gminy Miejskiej Kwidzyn ale oczywiście jeśli jest taka wola
myślę, że możemy jakaś ankietę wśród nauczycieli przeprowadzić ponieważ
mogła sytuacja się zmienić. Jeśli będzie takie zainteresowanie, środki finansowe
jak najbardziej są, mamy odpis na doskonalenie nauczycieli. Jeśli będą chętni
poprosimy Powiślańską Szkołę Zarządzania. Myślę, że tak jak dwa lata temu
odpowie pozytywnie na taka propozycje tylko muszą znaleźć się chętni żeby
w ogóle taki kurs mógł się odbyć.
Andrzej Fortuna – wicestarosta – na temat rzeki Liwy chce powiedzieć,
że my monitorujemy stan rzeki Liwy. To jest skutek ostatnich opadów które
były pod koniec ubiegłego tygodnia, rzeczywiście poziom wzrósł. Jutro odbywa
się spotkanie zarządców wszystkich cieków wodnych tzw. Zespół ds. zlewni
rzeki Liwy. Przyjadą Zarządcy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych i Spółki Wodne. Jutro
będziemy rozmawiali o zakresie prac, które w tym roku są do wykonania.

Ad. 9. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia.
Tomasz Świerczek – radny – w miesiącu kwietniu został zwolniony
z pracy zastępca dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego pan Andrzej Szejerka. Zwolnienia dokonano
w niejasnych okolicznościach. Pan Andrzej Szejerka to jedna z niewielu osób
znających problemy mieszkańców powiatu kwidzyńskiego związanych z rzeką
Liwą. To członek zespołu problemowego Zlewni rzeki Liwy przy Staroście
kwidzyńskim. Osoba wspierająca nas, mieszkańców w sprawie uregulowania
sprawnego odpływu wód z Doliny Kwidzyńskiej, wspierająca nowe inwestycje
na urządzeniach wodnych w naszym powiecie. Tu takowych nie będzie, zostały
wszystkie wykreślone. Szkoda, że straciliśmy osobę, która lobbowała nasze
sprawy w Urzędach w Gdańsku.
Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – złożył podziękowania
nauczycielom, rodzicom i młodzieży za swoją pracę w ciągu roku. Efektem tego
są bardzo dobre wyniki w skali województwa ale nie tylko.
− posiedzenie przewodniczących komisji i klubów z członkami zarządu
odbędzie się 1 sierpnia 2016 r. o godz. 1530.
− odczytał zaproszenie Pani Wójt Gminy Kwidzyn i Przewodniczącego
Rady Gminy Kwidzyn na mszę upamiętniającą 96 rocznicę Plebiscytu na
Powiślu, Warmii i Mazurach, która odbędzie się 11 lipca 2016 r.
w Kościele w Janowie o godz. 1100
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Ad.10. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1805 zamknął obrady wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”.

Przewodniczący Rady

Jerzy Śnieg
Protokołowała:
Justyna Tarka
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