Protokół nr 25/XXV
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego
odbytej 25 września 2017 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 15 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: Eligiusz Gełdon, Mirosław Górski,
Kazimierz Kończalski, Ewa Stec, Ewa Schneider, Zbigniew Koban.
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 XXIV sesji Rady Powiatu.
Sprawozdanie nr 24 z działalności zarządu.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały Nr XXI/109/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych w 2017 r.,
b) o zmianie uchwały Nr XVIII/96/2016 Rady Powiatu
Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego,
c) o zmianie uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Powiatu
Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie budżetu
powiatu kwidzyńskiego na rok 2017,
d) określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego do internatu Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie, przyznania każdemu
kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
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e) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1
w Kwidzynie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Kwidzynie,
f) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2
w Kwidzynie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Kwidzynie,
g) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Specjalnej nr 7 w Kwidzynie w Specjalną Branżową Szkołę I
Stopnia nr 7 w Kwidzynie,
h) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4
w Kwidzynie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w Kwidzynie,
i) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Prabutach w Branżową Szkołę I Stopnia w Prabutach,
j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Barcicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
Specjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Barcicach,
k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Specjalnych w Kwidzynie w trzyletnią Szkołę Specjalną
Przysposabiającą do Pracy wchodzącą w skład Zespołu Szkół
Specjalnych w Kwidzynie,
l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej
dla Dorosłych nr 1 w Kwidzynie w Szkołę Policealną dla
Dorosłych nr 1 w Kwidzynie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2
lit. f ustawy - Prawo oświatowe,
m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej
dla Dorosłych nr 2 w Kwidzynie w Szkołę Policealną dla
Dorosłych nr 2 w Kwidzynie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2
lit. f ustawy - Prawo oświatowe,
n) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej
dla Dorosłych nr 4 w Kwidzynie w Szkołę Policealną dla
Dorosłych nr 4 w Kwidzynie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2
lit. f ustawy - Prawo oświatowe,
o) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej
nr 1 w Kwidzynie w Szkołę Policealną nr 1 w Kwidzynie, o której
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe,
p) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej
nr 2 w Kwidzynie w Szkołę Policealną nr 2 w Kwidzynie, o której
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe,
q) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej
nr 3 w Kwidzynie w Szkołę Policealną nr 3 w Kwidzynie, o której
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe.
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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 XXIV sesji Rady
Powiatu.
Rada Powiatu w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła protokół z XXIV sesji.
Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ).
Ad.5. Przystąpiono
z działalności zarządu.

do

punktu

Przyjęcie

sprawozdania

nr

24

Głosów w dyskusji nie było.
Rada Powiatu w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie nr 24 z działalności zarządu.
Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr 5 do protokołu).
W trakcie obrad sesji doszli radni: Ewa Schneider i Zbigniew Koban. Obecnie
na posiedzeniu sesji uczestniczy 17 radnych.
Ad.6. Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach :
a) zmiany uchwały Nr XXI/109/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych w 2017 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 komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak odczytał treść uchwały.
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Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania.
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 8 do protokołu).
b) o zmianie uchwały Nr XVIII/96/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z
dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej powiatu kwidzyńskiego,
Ewa Bejgrowicz – skarbnik – omówiła projekt powyższej uchwały i prosi
o jego przyjęcie.
Głos zabrała Bożena Rybus, wiceprzewodnicząca Komisji Planu
Gospodarczego, Budżetu i Finansów informując, iż projekt uchwały uzyskał
pozytywną opinię komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak odczytał treść uchwały.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do
głosowania.
Za przyjęciem głosowało – 13 osób, wstrzymały się – 4 osoby, głosów
przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 7 do protokołu)
c) o zmianie uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z
dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego
na rok 2017,
Ewa Bejgrowicz – skarbnik – omówiła projekt powyższej uchwały i
prosi o jego przyjęcie.
Głos zabrała Bożena Rybus, wiceprzewodnicząca Komisji Planu
Gospodarczego, Budżetu i Finansów informując, iż projekt uchwały uzyskał
pozytywną opinię komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak odczytał treść uchwały.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania.
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Za przyjęciem głosowało – 13 osób, wstrzymały się – 4 osoby, głosów
przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 8 do protokołu)
d) określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego do internatu Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie, przyznania każdemu
kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów,
e) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1
w Kwidzynie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Kwidzynie,
f) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2
w Kwidzynie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Kwidzynie,
g) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Specjalnej nr 7 w Kwidzynie w Specjalną Branżową Szkołę I Stopnia
nr 7 w Kwidzynie,
h) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4
w Kwidzynie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w Kwidzynie,
i) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Prabutach w Branżową Szkołę I Stopnia w Prabutach,
j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Barcicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
Specjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Barcicach,
k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Specjalnych w Kwidzynie w trzyletnią Szkołę Specjalną
Przysposabiającą do Pracy wchodzącą w skład Zespołu Szkół
Specjalnych w Kwidzynie,
l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla
Dorosłych nr 1 w Kwidzynie w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1
w Kwidzynie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy Prawo oświatowe,
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m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla
Dorosłych nr 2 w Kwidzynie w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 2
w Kwidzynie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy Prawo oświatowe,
n) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla
Dorosłych nr 4 w Kwidzynie w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 4
w Kwidzynie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy Prawo oświatowe,
o) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1
w Kwidzynie w Szkołę Policealną nr 1 w Kwidzynie, o której mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe,
p) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2
w Kwidzynie w Szkołę Policealną nr 2 w Kwidzynie, o której mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe,
q) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 3
w Kwidzynie w Szkołę Policealną nr 3 w Kwidzynie, o której mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe.
Danuta Woronowicz – członek zarządu - ponieważ uzasadnienie jest
jedno do czternastu powyższych projektów uchwał, zaproponowała, aby
omówione one zostały w jednym bloku, natomiast głosowanie i dyskusja nad
nimi będzie przeprowadzona oddzielnie.
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg zgodził się i o omówienie
projektów uchwał poprosił Panią członek zarządu Danutę Woronowicz.
Danuta Woronowicz – członek zarządu - omówiła
projekty powyższych uchwał i prosiła o ich przyjęcie.

szczegółowo

Głos zabrała Krystyna Łapacz, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystyki poinformowała, że komisja zapoznała się
z projektami uchwał i zaopiniowała je pozytywnie.
d) określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego do internatu Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie, przyznania każdemu
kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów,
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W dyskusji głos zabrali:
Tomasz Świerczek – radny – chciałbym złożyć wniosek, aby zmienić
zapis proponowanego regulaminu w § 1 pkt 3 na aktywność kandydata
w szkole, do której uczęszcza lub uczęszczał lub wolontariat na rzecz szkoły jak
i środowiska lokalnego – 1 punkt.
Andrzej Zwolak – wiceprzewodniczący Rady – mam wątpliwości do
„aktywności w szkole do której uczęszczał” – kto ma to przedstawić?
Rozumiem idee, ale nie wiem jak to wymierzyć, to taka moja wątpliwość.
Danuta Woronowicz – członek zarządu – nie wiem jaka jest intencja tej
zmiany, bo jeśli uczęszczał, absolwentowi nie jest potrzebny internat natomiast
jeżeli chodzi o przeniesienie ucznia z jednej szkoły do drugiej to internat
prowadzi szkoła dla której organem prowadzącym są pozostałe szkoły i taką
informację można uzyskać od dyrektora dotychczasowej szkoły. Dotychczas
Pan dyrektor stosował się do takiego zapisu jeśli była taka potrzeba i nie było
jakiś nieporozumień w tej kwestii. Jeśli to dla Państwa ma być sytuacja
pewniejsza to nic nie stoi na przeszkodzie żeby dopisać to słowo.
Katarzyna Opacka – radna – w kwestiach wolontariatu jest też tak, że
nasza młodzież zarówno ta, która trafia z gimnazjów do szkół
ponadgimnazjalnych jak również ta, która jest w szkołach ponadgimnazjalnych,
jest na tyle świadoma tego, że oni często sami dbają o to żeby mieć jakieś
zaświadczenie czy też przedstawić jakiś dokument, że się aktywnie angażowali.
Antoni Barganowski – radny – ja bym się nie upierał nad tym
środowiskiem lokalnym natomiast słowo „lub uczęszczał” możemy dopisać.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do
głosowania nad zmianą zapisu w § 1 pkt 3 „ aktywność kandydata w szkole, do
której uczęszcza lub wolontariat na rzecz środowiska lokalnego – 1 punkt” na
„aktywność kandydata w szkole, do której uczęszcza lub uczęszczał lub
wolontariat na rzecz środowiska lokalnego – 1 punkt.
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie przyjęła zmianę do projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak odczytał treść uchwały.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania.
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Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 9 do protokołu).
e) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1
w Kwidzynie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Kwidzynie,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak odczytał treść uchwały.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania.
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 10 do protokołu).
f) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2
w Kwidzynie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Kwidzynie,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak odczytał treść uchwały.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania.
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 11 do protokołu).
g) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Specjalnej nr 7 w Kwidzynie w Specjalną Branżową Szkołę I Stopnia
nr 7 w Kwidzynie,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak odczytał treść uchwały.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania.
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 12 do protokołu).
h) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4
w Kwidzynie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w Kwidzynie,

8

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak odczytał treść uchwały.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania.
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 13 do protokołu).
i) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Prabutach w Branżową Szkołę I Stopnia w Prabutach,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak odczytał treść uchwały.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania.
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 14 do protokołu).
j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Barcicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
Specjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Barcicach,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak odczytał treść uchwały.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania.
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 15 do protokołu).
k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Specjalnych w Kwidzynie w trzyletnią Szkołę Specjalną
Przysposabiającą do Pracy wchodzącą w skład Zespołu Szkół
Specjalnych w Kwidzynie,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak odczytał treść uchwały.
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Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania.
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 16 do protokołu).
l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla
Dorosłych nr 1 w Kwidzynie w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1
w Kwidzynie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy Prawo oświatowe,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak odczytał treść uchwały.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania.
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 17 do protokołu).
m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla
Dorosłych nr 2 w Kwidzynie w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 2
w Kwidzynie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy Prawo oświatowe,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak odczytał treść uchwały.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania.
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 18 do protokołu).
n) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla
Dorosłych nr 4 w Kwidzynie w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 4
w Kwidzynie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy Prawo oświatowe,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak odczytał treść uchwały.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania.
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Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 19 do protokołu).
o) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1
w Kwidzynie w Szkołę Policealną nr 1 w Kwidzynie, o której mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak odczytał treść uchwały.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania.
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 20 do protokołu).
p) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2
w Kwidzynie w Szkołę Policealną nr 2 w Kwidzynie, o której mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak odczytał treść uchwały.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania.
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 21 do protokołu).
q) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 3
w Kwidzynie w Szkołę Policealną nr 3 w Kwidzynie, o której mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak odczytał treść uchwały.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania.
Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 17 radnych uczestniczących
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała została podjęta (załącznik nr 22 do protokołu).
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Ad.7. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych.
Andrzej Zwolak – wiceprzewodniczący Rady – Pan Radny Tomasz
Świerczek wraz z grupą radnych zapytali się o drogi wojewódzkie, chodziło
o plany modernizacyjne przyjęte przez Sejmik, jak ta sprawa wygląda, czy jest
już odpowiedź?
Tomasz Świerczek – radny – w związku ze spekulacjami na temat
położenia zapory w Szonowie, która ta piętrzy wody Nogatu i znacząco wpływa
na poziom rzeki Liwy, wnoszę żeby wystąpić do RZGW w Gdańsku, aby
położenie tej zapory było bieżąco monitorowane i upubliczniane na stronie
RZGW. Nie będziemy musieli wykonywać niepotrzebnych telefonów.
Chciałbym złożyć interpelację o podanie informacji o wysokości
udzielonej pomocy finansowej przez Powiat Kwidzyński, Gminom Powiatu
Kwidzyńskiego i wysokości udzielonej pomocy finansowej przez Gminy
Powiatu Kwidzyńskiego, Powiatowi Kwidzyńskiemu za okres 2012 – 2017.
W wydaniu jednej z lokalnych gazet z 20 września pojawiło się
zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Kwidzyńskiego,
zaproszenie mieszkańców Powiatu Kwidzyńskiego do udziału w obchodach 78
rocznicy Agresji ZSRR na Polskę, organizowanych dnia 17 września 2017 roku.
Trzy dni po wydarzeniach zostali mieszkańcy zaproszeni.
Ad.8. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Jerzy Godzik – starosta – w sprawie odpowiedzi na interpelację
dotyczącą dróg wojewódzkich. Dzisiaj miałem pismo z Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Gdańsku informujące o tym, że państwa interpelacja została
przesłana do Departamentu Urzędu Marszałkowskiego. Odpowiedzi dotyczące
tej interpelacji są przesyłane Radnemu Tomaszowi Świerczkowi.
Interpelacja dotycząca zapory w Szonowie, zwrócimy się z zapytaniem do
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
W sprawie wysokości udzielonych pomocy finansowych, odpowiedzi
udzielimy na piśmie.
Zapytanie dotyczące zaproszenia mieszkańców do udziału w obchodach
78 rocznicy Agresji ZSRR na Polskę, organizowanych dnia 17 września 2017
roku. Zlecenie o umieszczenie zaproszenia w lokalnych gazetach zostało
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wysłane w dniu 6 września 2017 r., a zostało opublikowane w dniu 13 września
br.
Ad. 9. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia.

Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – posiedzenie przewodniczących
komisji i klubów z członkami zarządu odbędzie się 2 października 2017 r. godz.
1530.
Ad.10. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1630 zamknął obrady wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”.

Przewodniczący Rady

Jerzy Śnieg
Protokołowała:
Justyna Tarka
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