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Protokół nr 15/XV 

 
z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

odbytej 27 lutego  2012 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, iŜ 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). 
 
Protokołuje: Justyna Tarka.  
 
 Ad. 3. Przystąpiono do punktu Przedstawienie porządku obrad. 
  
1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie nr 13 z działalności zarządu. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu kwidzyńskiego, 

 
b) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 7 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej - 
Curie w Kwidzynie, 

 
c) nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Kwidzyn do powiatowego zasobu nieruchomości, 
 
d) nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Kwidzyn nieruchomości 

gruntowych, 
 
e) nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Ryjewo nieruchomości 

gruntowych. 
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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 XIV sesji Rady 
Powiatu.   

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

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 
 Ad.5.  Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 13  
z działalności zarządu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
 Zbigniew Koban – radny –  dot. waŜniejszych spotkań z udziałem 
członków zarządu 19 stycznia starosta Jerzy Godzik wziął udział w roboczym 
spotkaniu grupy roboczej subregionu Dolnej Wisły w Starogardzie Gdańskim, 
jest równieŜ informacja, Ŝe ta grupa uzgadniała strategie dla Pomorza. Na czym 
to polega i dlaczego ta grupa jest niesformalizowana, jak to się odbywa? 
 
  
Odpowiedzi udzielili : 
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – nie jestem w stanie odpowiedzieć na 
to pytanie, poniewaŜ nie uczestniczyłem w spotkaniu. Pan Starosta Jerzy Godzik 
odpowie pisemnie radnemu w biurze rady. Wszyscy zainteresowani będą mogli 
się z tym zapoznać.  
 
 Rada Powiatu w obecności  20 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 13 z działalności zarządu. 
 

Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr  5  do protokołu). 
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Ad.6.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach : 
 

a) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu kwidzyńskiego, 

 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu - omówiła projekt powyŜszej 
uchwały i prosi o jego przyjęcie. 

 
 Głos zabrał Jerzy Grabowski, przewodniczący Komisji ds. Zdrowia 
informując, iŜ 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 6 do protokołu). 
 

b) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Specjalnej nr 7 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. 
Marii Skłodowskiej - Curie w Kwidzynie, 

 
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu - omówiła projekt powyŜszej 
uchwały i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrała Jolanta Szulc, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki informując, iŜ 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 7 do protokołu). 
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c) nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Kwidzyn do powiatowego zasobu nieruchomości, 

 
 Andrzej Fortuna - wicestarosta – omówił projekt powyŜszej uchwały  
i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrał Marek Szulc, przewodniczący Komisji Planu 
Gospodarczego, BudŜetu i Finansów informując, iŜ projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię. 
 
 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) nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Kwidzyn 

nieruchomości gruntowych, 
 
 Andrzej Fortuna - wicestarosta – omówił projekt powyŜszej uchwały  
i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrał Marek Szulc, przewodniczący Komisji Planu 
Gospodarczego, BudŜetu i Finansów informując, iŜ projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię. 
 
 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). 
 
 

e) nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Ryjewo 
nieruchomości gruntowych. 
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 Andrzej Fortuna - wicestarosta – omówił projekt powyŜszej uchwały  
i prosi o jego przyjęcie. 
 
 Głos zabrał Marek Szulc, przewodniczący Komisji Planu 
Gospodarczego, BudŜetu i Finansów informując, iŜ projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię. 
 
 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 10 do protokołu). 
 
 
 Ad. 7. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
  Andrzej Rupieta – w sprawie porozumienia pomiędzy Starostwem 
Powiatowym a Gimnazjami w sprawie przekazania subwencji oświatowych do 
Zespołu Szkół Gimnazjalnych. Dyskusja na ten temat była juŜ przeprowadzana 
z Panią Danutą Woronowicz członkiem zarządu. Jeśli Gmina nie podpisze 
porozumienia jaka będzie podstawa prawna odrzucenia przyjęcia dziecka 
nieletniego w przypadku nierokowania ukończenia w gimnazjum 
macierzystym?  
 
 Antoni Barganowski – w sprawozdaniu z pracy zarządu była podana 
informacja, Ŝe wicestarosta Andrzej Fortuna dwukrotnie brał udział  
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Kwidzyńskiego Parku 
Przemysłowo Technologicznym. W mediach jest duŜo artykułów na temat 
dymisji dotychczasowego prezesa Pana Łącznego, który zrobił to z trzy 
miesięcznym wypowiedzeniem. Podobno jest nowy kandydat na szefa parku. 
Jakie są kulisy odejścia dotychczasowego prezesa, który był bardzo dobry jeśli 
chodzi o snucie świetlanych wizji rozwoju tego parku. Sam proces wyłaniania 
nowego prezesa jest nie do końca jasny, poniewaŜ udziałowcy  
w wypowiedziach do prasy nie umieli jasno sprecyzować tej sytuacji. 
 
 Krystyna Łapacz – poniewaŜ okres zimy się kończy i na pewno zostaną 
środki na remonty dróg, chciałabym ponowić sprawę, która przedstawiana była 
w ubiegłym roku. W celu podniesienia bezpieczeństwa dzieci dojeŜdŜających do 
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szkół w miejscowości Straszewo, istnieje konieczność wybudowania miejsca do 
wsiadania i wysiadania na przystanku Straszewo 1. Nie musi to być droga 
zatoczka, wystarczy jak będzie to utwardzone miejsce.  
 
Mieszkańcy Straszewa skarŜą się na jakość wykonywania prac przy drogach 
powiatowych. Przy drodze Trzciano – Straszewo są niedroŜne studnie, zalało 
jedno zabudowanie. Proszę o dopilnowanie tej sprawy.  
 
Przed okresem zimowym był wykonany remont drogi Brokowo – Tychnowy. 
Sposób wykonania jest następujący: wrzuca się materiał do dziury na drodze po 
kilku miesiącach wszystko wyleciało. Technologia wykonywania prac musi się 
zmienić, poniewaŜ szkoda pieniędzy na taki remont.  
 
Dotyczy zatoczki przy jeszcze nie wykonanej drodze w Brokowie Górnym  
w którym nie ma miejsca na wsiadanie i wysiadanie z autobusu. Prośba  
o wykonanie zatoczki w tym miejscu.   
 
Prośba o wystąpienie do Dyrekcji Dróg Wojewódzkich o remont skrzyŜowania 
drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w lesie w Dubielu jak równieŜ 
skrzyŜowania w Dubielu. 
 
Prośba o wystąpienie do Dyrekcji Dróg Krajowych w sprawie ulicy nr 55  
o oznakowanie przejścia dla pieszych w Brachlewie koło CPN – u. 
 
Gmina Kwidzyn przekazała 200 000 zł na wykonanie chodnika w miejscowości 
Kamionka, dla której brakuje dokumentacji. Pan wicestarosta mówił, Ŝe 
dokumentacja zostanie wykonana na brakującą cześć chodnika. Prośba  
o wykonanie tego jak najszybciej.  
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący rady – w związku z oddaniem mostu, 
Kwidzyn będzie zakorkowany a w szczególności rondo Jana Pawła II,  
co z budową duŜej obwodnicy Kwidzyna?  
 
   
  Ad.8. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 
Odpowiedzi udzielili:    
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – dot. odpowiedzi na pytanie Pana 
Antoniego Barganowskiego dotyczące Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo 
Technologicznego i rezygnacji prezesa. Nie oceniam pracy pana prezesa KPPT 
od tego jest rada nadzorcza ewentualnie zgromadzenie wspólników. Pan Prezes 
w kaŜdym czasie miał prawo złoŜyć taką rezygnację. ZłoŜył ja z dniem 31 
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stycznia 2012 r. w tym dniu odbywało się posiedzenie radny nadzorczej. Pan 
Prezes nie podał przyczyny swojej rezygnacji, jak równieŜ dodał, Ŝe przez ten 
okres do dnia 30 kwietnia b.r. będzie swoją prace wykonywał z naleŜytą 
starannością co zostało przyjęte z zadowoleniem. Jeśli chodzi o poszukiwanie 
kandydata, to jak państwo wiecie zgodnie z prawem handlowym, kodeksem 
spółek wyboru prezesa, odwołania prezesa i wyboru nowego prezesa moŜe 
dokonać rada nadzorcza nie poszczególni udziałowcy. Rada nadzorcza składa 
się z trzech osób. Przewodniczącym jest Pan Zbigniew Sitko, z Miasta Kwidzyn 
Bogusław Franckowski, ze Starostwa Powiatowego Robert Holiński. Nie jest 
łatwą rzeczą poszukanie kandydata na tak odpowiedzialne stanowisko przy 
takim projekcie, który w naszym samorządzie jest jednym z większych 
projektów, bardzo długo realizowanym, projektem niełatwym, poniewaŜ nie jest 
to tylko kwestia wybudowania obiektów ale takŜe bieŜąca działalność, a przede 
wszystkim rozwój Parku po zrealizowaniu inwestycji. Dlatego teŜ trwają 
rozmowy. Były przeprowadzone rozmowy z kilkoma kandydatami, 
chcielibyśmy Ŝeby rada jak najszybciej rozstrzygnęła temat kandydata. 
Procedura nie jest zakończona, cały czas trwają prace. Co do zarzutu, Ŝe 
poszczególni udziałowcy nie wiedzieli, poniewaŜ nowego prezesa nie było.  
 
 Jeśli chodzi o pytania, które zadała Pani Krystyna Łapacz. Zaczęła pani 
od tego, Ŝe zima się skończyła i pewnie zostało nam bardzo duŜo środków. Na 
cały rok w budŜecie było zaplanowanych 1 300 000zł jest to mniej niŜ w roku 
ubiegłym  wydatkowaliśmy. Prawdą jest, Ŝe wydaliśmy na zimowe utrzymanie 
w granicach 250 000 zł – 270 000 zł, ale juŜ w miesiącu grudniu musieliśmy 
usunąć przełomy na drodze Otoczyn – Krzykosy. Koszt naprawy tej drogi to 
ponad 130 000 zł. na dzień dzisiejszy po odliczeniu wszystkich wydatków na 
utrzymanie zimy, naprawy, wydatkowaliśmy juŜ około 500 000 zł. czyli na 
remonty dróg zostaje niecało 800 000 zł i jest to mniej niŜ mięliśmy na remonty 
w roku ubiegłym. Jest złoŜony wniosek do korekty marcowej o zwiększenie puli 
pieniędzy na drogi.  Jeśli chodzi o jakość wykonywanych prac drogi Trzciano – 
Straszewo. Znamy ten przypadek, jest on do poprawki, aktualnie jest 
wykonywana dokumentacja na dodatkowe odwodnienie. Przyjęto rozwiązanie 
studni chłonnych, takie są tam zastosowane. Jest miejsce w Trzcianie, gdzie ta 
studnia chłonna nie wystarcza i trzeba dodatkowo wykonać odwodnienie.  
W okresie wiosennym zostanie to wykonane.  
 
 Jeśli chodzi o przystanek w Straszewie 1. Dwa lata temu wykonaliśmy 
projekt dla terenu całego powiatu dla wszystkich gmin, w tym projekcie 
uczestniczyły wszystkie gminy. Polegał ona na poprawie bezpieczeństwa na 
drogach powiatowych poprzez budowę zatok autobusowych, montaŜ luster  
i barier energochłonnych. Wykonaliśmy wszystkie miejsca wskazane przez 
gminy przy drogach powiatowych.  
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 W sprawie wystąpienia do Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Przed 
przystąpieniem do modernizacji tej drogi prosiliśmy Pana Marszałka Ŝeby 
wszedł do tego projektu jako partner, aby objąć projektowaniem równieŜ to 
skrzyŜowanie. Niestety tak się nie stało, nie było takiej woli. W trakcie realizacji 
wystąpiliśmy do Pana Marszałka o to Ŝeby podjął samodzielnie skoro nie chce 
jako partner wyremontować to skrzyŜowanie. Na chwile obecną nie ma 
odpowiedzi.  
 
 Jeśli chodzi o drogę nr 55 i przejście. Taki wniosek moŜemy złoŜyć, ale 
moŜe równieŜ złoŜyć taki wniosek Pani Wójt. Jest to droga krajowa gospodarz 
tej gminy moŜe równieŜ wystąpić jak i starostwo do Zarządu Dróg Krajowych  
z prośba o przejście dla pieszych.  
 
 W sprawie 400 000 zł na chodnik. W budŜecie na 2012 r. jest 
umieszczona inwestycja pt. dokończenie odcinka od miejscowości Brokowo do 
Kwidzyna. UzaleŜnione jest to od sprzedaŜy zbędnego mienia w powiecie. 
Starostwo nie jest w stanie sfinansować tego zadania i dlatego została 
przeprowadzona rozmowa z Panią Wójt odnośnie pomocy 400 000 zł na 
budowę chodnika. W tym roku w 95% ta droga nie będzie wykonana a szkoda 
tych pieniędzy. Rozmowa z Panią Wójt polegała na tym, Ŝeby gmina 
samodzielnie wykonała chodnik, natomiast jak będziemy kończyć drogę to nie 
będziemy zwracać się o udział finansowy w dokończeniu tej inwestycji. Pani 
Wójt Gminy Kwidzyn przyjęła tą propozycję, podpisane zostało stosowne 
porozumienie na temat rozwiązania umowy dotyczącej 400 000 zł., Starostwo 
będzie uczestniczyć w fazie projektowania tego chodnika. O tym, Ŝe Pani Wójt 
zamieniła 400 000 zł na 200 000 zł to jest samodzielna decyzja gminy. Gmina 
samodzielnie wykona chodnik a my samodzielnie wykonamy nawierzchnie 
jezdni bez udziału środków z gminy. W przyszłym roku mamy szanse na 
otrzymanie środków zewnętrznych z Narodowego Programu Poprawy Dróg. To 
czego nie otrzymaliśmy w roku 2011 i nie otrzymaliśmy na rok 2012 uwaŜamy, 
Ŝe dostaniemy na rok 2013. 
 
 Odpowiedź na pytanie przewodniczącego rady Jerzego Śniega. Nie jest to 
inwestycja samorządu powiatu tj. inwestycja Centralnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. W 2006 r. albo w 2007 r. Starostwo zabiegało o 
wybudowanie obwodnicy. Wtedy powstała koncepcja, która jest w posiadaniu 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która poszła do tzw. KOPI 
(Komitet Oceny Projektów Inwestycyjnych), to oni opiniują który projekt jest 
zasadny na podstawie koncepcji. Niestety w KOPI ta koncepcja utknęła. Temat 
nie jest łatwy, ale chcemy wrócić do tej koncepcji. Wystąpiliśmy do Generalnej 
Dyrekcji o udostępnienie tej koncepcji w celu ponownego rozwaŜenia, czy ta 
koncepcja jest właściwa, czy moŜe trzeba popracować i starać się pokonać 
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wszystkie przeciwności. Temat jest podejmowany. Jest to inwestycja poza 
zasięgiem samorządu powiatu i Miasta Kwidzyna.  
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu – odpowiedź na pytanie pana 
radnego Andrzeja Rupiety odnośnie porozumień z gminami w sprawie 
prowadzenia Zespołu Szkół Gimnazjalnych i ewentualnej odmowy przyjęcia  
i podstawy prawnej. Ustawa o systemie oświaty § 5 ust. 5.: zakładanie  
i prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów w tym 
oddziałami integracyjnymi z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych  
i gimnazjów specjalnych naleŜy do zadań własnych gmin. Ust. 5a: zakładanie  
i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów 
specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa 
sportowego oraz placówek nie wymienionych chodzi o specjalne ośrodki  
i międzyszkolne ośrodki sportowe naleŜy do zadań własnych powiatu. Podpunkt 
5b jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły  
i placówki, których prowadzenie nie naleŜy do ich zadań własnych po zawarciu 
porozumienia z jednostka samorządu terytorialnego dla której prowadzenie nie 
naleŜy do zadań własnych po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu 
terytorialnego, dla której prowadzenie tego typu szkoły lub placówki jest 
zadaniem własnym. Są to kompetencje jednostek organów samorządu 
terytorialnego. Na zadania własne jednostek te otrzymują dochody w postaci 
subwencji oświatowej. Prowadzenie szkół w ramach nie swoich zadań jest 
moŜliwe po podpisaniu porozumienia. Takie porozumienie powiat kwidzyński 
posiada z Gminą Miejską Kwidzyn. Nie moŜe być tak, Ŝe gmina przekazuje 
prowadzenie szkoły a zatrzymuje środki na kształcenie uczniów. Jeśli na mocy 
takiego porozumienia  inna jednostka samorządu terytorialnego prowadzi daną 
szkołę, to taka subwencje teŜ otrzymuje, ale dopiero od stycznia następnego 
roku i to tylko na tych uczniów, którzy są uczniami na dzień 30 września 
kaŜdego roku i zostaną wykazani w Systemie Informacji Oświatowej, która na 
ten dzień stanowi podstawę do naliczania subwencji na następny okres. Uczeń 
przyjęty w kaŜdym innym okresie np. 5 października powoduje, Ŝe za okres od  
5 października do grudnia danego roku i cały następny rok, środki zostaną 
przyznane gminie w której ten uczeń powinien realizować kształcenie. Jeśli 
przechodzi do innej jednostki, to ta jednostka nie otrzymuje na niego środków, 
aŜ dopiero po 14 miesiącach. Powiat ma wole prowadzenia tych szkół ale musi 
odbyć się to na mocy porozumień.  
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 Ad. 9. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
 
 Jerzy Grabowki – przewodniczący Komisji ds. Zdrowia – w dniu 22 
lutego b.r. obradowała Komisja ds. Zdrowia. Gościliśmy  przedstawicielkę 
Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Amazonek. Jest to stowarzyszenie bardzo 
młode, poniewaŜ działają od lipca 2010 r., zarejestrowani od 14 grudnia 2010 r. 
w KRS. Odpowiedziały na problem jaki pojawił się w stosunku do osób chorych 
na raka piersi. Te panie noszą wszelką pomoc szczególnie pomoc 
psychologiczną dla osób, które chciałyby na ten temat więcej wiedzieć. Poprzez 
swoje oświadczenie korzystając z okazji, Ŝe transmitują nas media chciałbym 
powiedzieć, Ŝe to stowarzyszenie bardzo chętnie będzie podejmowało dalszą 
aktywność po to Ŝeby wszystkim osobom potrzebującym w ramach tej 
problematyki takiej pomocy udzielić. Siedziba mieści się przy Placu 
Plebiscytowym 2. Zakładana jest w tej chwili strona internetowa 
http://amazonki-kwidzyn.prv.pl.  
 
 Mirosław Górski – radny – odczytał stanowisko Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości w związku z przypadającym na dzień 1 marca 2012 r. dniem 
pamięci Ŝołnierzy wyklętych – stanowisko stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
 
   
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady -  przypomniał, Ŝe do końca 
kwietnia naleŜy złoŜyć oświadczenia majątkowe. 
− posiedzenie przewodniczących komisji i klubów z członkami zarządu 

odbędzie się 5 marca  2012 r. o godz. 1530.  
 
  Ad.10.  Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1638  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 
 
  
                                                                                        Przewodniczący Rady 
                                                                                                 Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 
 

 


