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Protokół nr 3/III 
 

z  sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 22 stycznia 2015 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 22 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 Wręczenie medali „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju”.  
 
  Major Cezary Sławkowski szef Wydziału Rekrutacji Wojewódzkiej 
Komendy Uzupełnień  w Malborku odczytał decyzje Ministra Obrony 
Narodowej w sprawie odznaczenia jakim jest medal „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju”. Odznaczenia otrzymali: Halina i Władysław Dziedzicowie, 
Danuta i Marian Wagowie oraz Janina Osojca. 
 
 Ad. 4. Przystąpiono do punktu Przedstawienie porządku obrad. 

 
1. Otwarcie sesji.  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Wręczenie medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.  
4. Przedstawienie  porządku obrad. 
5. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu. 
6. Sprawozdanie nr 2 z działalności zarządu. 
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  Powiatu 

Kwidzyńskiego za 2014 rok. 
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2015, 
b) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok 

2015, 
c) zatwierdzenia planu pracy  komisji rewizyjnej  na rok 2015, 
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d) zatwierdzenia  planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2015, 
e) ustalenia czasu zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania  

i opieki przez publiczne Przedszkole Specjalne przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach, 

f) przyj ęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego, 
g) budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2015, 
 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
11. Wnioski i oświadczenia. 
12. Zamknięcie obrad sesji. 
 
 
Porządek obrad stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 
  

Ad.5. Przystąpiono do punktu Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu. 
  

   
 Rada Powiatu w obecności 21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła protokół z II sesji. 
 

Protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do protokołu ). 
 
Ad.6. Przystąpiono do punktu Przyjęcie sprawozdania nr 2  

z działalności zarządu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 

 
Rada Powiatu w obecności  21 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła sprawozdanie nr 2 z działalności zarządu. 
 

Sprawozdanie zarządu zostało przyjęte (załącznik nr  5  do protokołu). 
 
 Ad.7.  Przystąpiono do punktu Sprawozdanie z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa  i Porządku Powiatu Kwidzyńskiego za rok 2014.  

 
Starosta Jerzy Godzik przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku – załącznik nr 6 do protokołu.  
 
 Ad.8.  Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2015, 
 

Bożena Rybus - przewodnicząca Komisji Statutowej – omówiła projekt  
powyższej uchwały. 



 3 

 
Poinformowała 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 – 18 osób, wstrzymało się – 0 osób, przeciw 
głosowały – 3 osoby. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  7 do protokołu). 
 

b) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok 
2015, 

 
Bożena Rybus - przewodnicząca Komisji Statutowej – omówiła projekt  

powyższej uchwały informując, iż plany pracy komisji stałych były omawiane  
i akceptowane przez  członków poszczególnych komisji. 
 
Poinformowała również, że na posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną 
opinię. 
 

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

 
Rada Powiatu w obecności  21  radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  8 do protokołu). 
 

c) zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2015, 
 

Bożena Rybus - przewodnicząca Komisji Statutowej – omówiła projekt  
powyższej uchwały. 
 
Poinformowała 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 – 16 osób, wstrzymało się – 0 osób, głosów 
przeciwnych nie było. 
 
5 radnych nie brało udziału w głosowaniu 
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Uchwała została podjęta ( załącznik nr  9 do protokołu). 

 
d) zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2015, 

 
Bożena Rybus  - przewodnicząca Komisji Statutowej – omówiła 

projekt  powyższej uchwały. 
 
Poinformowała 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 – 16 osób, wstrzymało się – 0 osób, głosów 
przeciwnych nie było. 
 
5 radnych nie brało udziału w głosowaniu 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  10 do protokołu). 
 

e) ustalenia czasu zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania  
i opieki przez publiczne Przedszkole Specjalne przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach, 
 

 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. 
 
  Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 21 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 11 do protokołu). 
 

f) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego, 
 

Jerzy Godzik – starosta -  omówił projekt  wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego. 
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 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak  odczytał uchwałę 
Nr 245/p117/F/I/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Gdańsku  z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady 
Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2015-2024-  załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 Następnie przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odczytali opinie w sprawie głosowania nad projektem wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu kwidzyńskiego. 
 
1. Danuta Kosewska – przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej – za przyjęciem głosowało – 6 osób, 
wstrzymała się – 1 osoba, głosów przeciwnych - 0  -  załącznik nr 13 do 
protokołu. 

2. Kazimierz Kończalski – przewodniczący Komisji ds. Wsi i Infrastruktury 
Wiejskiej – za przyjęciem głosowały – 4 osoby, wstrzymała się – 1 osoba, 
głosów przeciwnych – 0  – załącznik nr  14 do protokołu. 

3. Krystyna Łapacz –przewodnicząca  Komisji Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki- za przyjęciem głosowało – 5 osób, wstrzymały się – 3 
osoby,  przeciw głosowało – 0 osób – załącznik nr  15 do protokołu. 

4. Tomasz Frejnagiel – przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i 
Bezpieczeństwa Obywateli -  za przyjęciem głosowały – 3 osoby, wstrzymała 
się – 1osoba, głosów przeciwnych – 0  – załącznik nr 16 do protokołu. 

5. Jerzy Grabowski – przewodniczący Komisji ds. Zdrowia – za przyjęciem 
głosowały – 3 osoby, wstrzymała się – 1 osoba, głosów przeciwnych                
- 0  - załącznik nr 17  do protokołu. 

6. Katarzyna Opacka – przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej, Opieki 
Społecznej i Aktywizacji Zawodowej -  za przyjęciem głosowało – 5 osób, 
wstrzymały się – 3 osoby, przeciw głosowało -0 osób– załącznik nr  18 do 
protokołu. 

7. Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – za przyjęciem 
głosowały – 3 osoby, wstrzymało się – 0 osób, głosów przeciwnych - 0 - 
załącznik nr  19 do protokołu. 

8. Piotr Wilk – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu  
i Finansów – za przyjęciem głosowało – 13 osób, wstrzymała się – 1 osoba, 
głosów przeciwnych - 0 -  załącznik nr 20 do protokołu. 
 

 Ponieważ nie było głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu 
Jerzy Śnieg odczytał  treść projektu uchwały i przystąpiono do głosowania. 
 
Za przyjęciem  głosowało – 16 osób, wstrzymały się – 4 osoby, przeciw 
głosowała – 1 osoba. 
 
           Uchwała została podjęta (  załącznik nr   21 do protokołu  ). 
 



 6 

g) budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2015, 
 

Jerzy Godzik – starosta -  omówił projekt budżetu powiatu  
kwidzyńskiego na rok 2014. 

 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak  odczytał uchwałę 
Nr 246/p117/I/P/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Gdańsku z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie opinii o projekcie uchwały 
budżetowej Powiatu kwidzyńskiego na 2015 rok-  załącznik nr 22 do protokołu. 
 
W czasie sesji zwolniła się radna Danuta Kosewska. Obecnie na obradach Sesji 
Rady Powiatu Kwidzyńskiego uczestniczy 20 radnych.  
 
 Następnie przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odczytali opinie w sprawie głosowania nad projektem budżetu powiatu 
kwidzyńskiego na rok 2015. 
 

1. Jadwiga Lizińska – wiceprzewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – za przyjęciem głosowało – 6 
osób, wstrzymało się – 0 osób, przeciw głosowała – 1 osoba  -  załącznik 
nr 23 do protokołu. 

2. Kazimierz Kończalski – przewodniczący Komisji ds. Wsi i Infrastruktury 
Wiejskiej – za przyjęciem głosowały – 4 osoby, wstrzymało się – 0 osób, , 
przeciw głosowała – 1 osoba  – załącznik nr  24 do protokołu. 

3. Krystyna Łapacz –przewodnicząca  Komisji Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki- za przyjęciem głosowało – 5 osób, wstrzymało się – 
0 osób,  przeciw głosowały – 3 osoby – załącznik nr  25 do protokołu. 

4. Tomasz Frejnagiel – przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i 
Bezpieczeństwa Obywateli -  za przyjęciem głosowały – 3 osoby, 
wstrzymało się – 0 osób, przeciw głosowała – 1 osoba  – załącznik nr 26 
do protokołu. 

5. Jerzy Grabowski – przewodniczący Komisji ds. Zdrowia – za przyjęciem 
głosowały – 3 osoby, wstrzymało się – 0 osób, przeciw głosowała – 1 
osoba  – załącznik nr 27 do protokołu. 

6. Katarzyna Opacka – przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej, 
Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej -  za przyjęciem głosowało – 
5 osób, wstrzymało się – 0 osób, przeciw głosowały – 3 osoby– załącznik 
nr  28 do protokołu. 

7. Antoni Barganowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – za 
przyjęciem głosowały – 3 osoby, wstrzymało się – 0 osób, głosów 
przeciwnych - 0 - załącznik nr  29 do protokołu. 

8. Piotr Wilk – przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu  
i Finansów – za przyjęciem głosowało – 12 osób, wstrzymało się – 0 
osób, przeciw głosowała – 1 osoba -  załącznik nr 30 do protokołu. 
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W dyskusji głos zabrali:  radni: Marek Strociak, Mirosław Górski, Zbigniew 
Koban, Bożena Rybus oraz starosta Jerzy Godzik i członek zarządu Danuta 
Woronowicz.   
 
Antoni Barganowski przedstawił stanowisko Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego  dotyczące uchwały Rady 
Powiatu z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu 
kwidzyńskiego na 2015 rok  -  załącznik nr 31 do protokołu. 
Mirosław Górski przedstawił stanowisko Klubu Radnych Prawa  
i Sprawiedliwości Rady Powiatu Kwidzyńskiego w  sprawie projektu budżetu 
powiatu kwidzyńskiego na rok 2015. 
 
 Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ewa Stec odczytała treść uchwały. 
 
 Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
głosowania. 
 
Za przyjęciem  głosowało – 15 osób, przeciw głosowało – 5 osób, głosów 
wstrzymujących nie było. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr  32 do protokołu). 
 

 Ad. 9. Przystąpiono do punktu Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Mirosław Górski – radny – na poprzedniej sesji zwróciłem uwagę na 
nierozwiązany problem dotyczący orzekania o zgonach i wystawiania kart 
zgonów. Pan Starosta powiedział, że od 5 lat naucza mnie, że to nie należy do 
obowiązków powiatu. Chciałbym żeby Pan Starosta ustosunkował się do pisma 
Ministra Zdrowia z dnia 10 października ubiegłego roku, które zawiera takie 
akapity. „Stwierdzenie zgonu i jego przyczyna powinna nastąpić w drodze 
oględzin dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę 
powołaną do tej czynności przez właściwego Starostę”. Akapit następny „Nie 
ulega wątpliwości, że art. 11 ust.  2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
nakłada na Starostów określony obowiązek w piśmiennictwie przyjmuje się, że 
jest to zadanie własne samorządu powiatowego”. Kolejny akapit „podkreślenia 
wymaga, że omawiany obowiązek został nałożony na Starostów z dniem  
1 stycznia 1999 r. ustawą z dnia 24 lipca o zmianie niektórych ustaw 
określających kompetencje organów administracji publicznej w związku  
z reformą ustawową państwa”. Są takie Starostwa w Polsce, które to realizują 
np. Nyskie, Goleniowskie, Powiat Będziński. Można to robić tylko trzeba 
dostrzec problem i uznać, że jest istotny. Proszę o odpowiedź na piśmie w tej 
sprawie.  

 
Eligiusz Gełdon – radny – Pierwsza rzecz dotyczy kontynuacji  

a właściwie dalszej realizacji systemu ścieżek rowerowych prowadzących 



 8 

wzdłuż Wisły. W zakresie naszego powiatu obejmujący między innymi 
fragment dojazdu do niedawno udostępnionego Mostu przez Wisłę. Czy istnieje 
możliwość lub aktywizacja takich działań aby dokończyć ścieżkę rowerową  
z miejscowości Korzeniewo do miejscowości Lipianki? Rowerzyści sugerowali 
również aby zrobić ścieżkę wzdłuż nowej drogi od ronda wjazdowego   
w Kwidzynie aż do mostu.  Czy istnieje możliwość rozpoczęcia prac, 
dokończenia ścieżki rowerowej między Korzeniewem a Lipiankami?  
 
 Druga sprawa to fakt, że na początku tygodnia Marszałek Województwa 
ogłosił rok 2015 rokiem matematyki.  W związku z różnymi potrzebami 
wynikającymi z edukacji w szkołach średnich, jakieś zaszłości  w wiedzy 
matematyczno – fizycznej, wiedzy ścisłej. Mają być organizowane jakieś 
działania wspierające szkoły średnie, czy istnieje możliwość żeby w te działania 
z młodzieżą powiatu wejść? 
 
 Trzecia ostatnia sprawa dotyczy aktywizacji zawodowej młodych ludzi, 
którzy ukończyli edukację szkół średnich, studiów. Chodzi o aktywizację, która 
wiem, że funkcjonuje. Czy w bieżącym roku istnieje możliwość wznowienia 
bądź zrealizowania tzw. bonu stażowego, bonu na zasiedlenie, bonu 
szkoleniowy np. w sytuacji kiedy młodzież, wędruje po powiecie, po 
województwie w poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi do życia. Czy tego 
typu działania Powiatowy Urząd Pracy może podjąć lub być może podjął?  
 
 Andrzej Zwolak – wiceprzewodniczący Rady – zwrócili się do mnie 
wędkarze, którzy powiedzieli, że podobno na Wisłę nie wolno w tej chwili 
spuszczać łodzi, jachtów itd. Nazwijmy je spływami, które w tej chwili są 
zabezpieczone. Proszę o rozeznanie się w tej sprawie czy tak rzeczywiście jest? 
 
 Antoni Barganowski – radny – Chciałbym przypomnieć Zarządowi, że 
10 dni temu zwróciłem się z prośbą o interwencję w Urzędach Marszałkowskich 
w sprawie przywrócenia bezpośredniego połączenia kolejowego z Toruniem. 
Rozumiem, że minęło zaledwie 10 dni od poprzedniej sesji i nie można było nic 
konkretnego załatwić ale chciałbym żeby Zarząd tę sprawę nadal miał na 
uwadze.  
 
 Razem z Panem  Przewodniczącym Jerzym Śniegiem rozmawialiśmy  
z mieszkańcami którzy cały czas proszą o remont drogi Mareza – Grabówko 
ponieważ ta droga jest w fatalnym stanie.  
 
 Dzisiaj uchwaliliśmy budżet rady powiatu. W tym roku na remont 
dawnego Pałacu Regencji przeznaczono zaledwie 500 000zł. Niedanej jak 
dzisiaj rozmawiałem z nauczycielkami, które uczą w klasach gdzie okna są  
w fatalnym stanie. Wiem, że wymiana okien w tym olbrzymim gmachu będzie 
dużo kosztować. Niemniej jednak gdyby pojawiły się jakieś środki czy 
możliwości prosilibyśmy żeby jak najszybciej się tym zająć. Nie jest to żadna 
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prywata ale prośba o zajęcie się największą i najbardziej potrzebującą szkołą  
w powiecie.  
 
 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – niedawno oddano drogę 
Kuracyjną w Prabutach. Dlaczego przy projekcie nie było uwzględnionej ścieżki 
rowerowej, czy można zrobić coś w tej sprawie aby ta ścieżka tam powstała?  
 

 
 Ad. 10. Przystąpiono do punktu Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 

 Jerzy Godzik – starosta -  wracając do problemu orzekania lekarza tzw. 
koronera. Mam tą odpowiedź, którą udzielałem różnym samorządom, prześlemy 
to państwu. Pan minister sam tego nie pisał, pisali to prawnicy pana ministra.  
W tym piśmie powołuje się na ustawę z 31 stycznia 1959r i na ustawę  
z 3 sierpnia 1961 r. i oczywiście tam przy ustawie kompetencyjnej wsadzono 
starostwu ten obowiązek nie wydając rozporządzeń, które by mówiły  
o finansowaniu tego zadania. Szczegóły otrzyma pan na piśmie. 
 
 Kontynuacja systemu ścieżek rowerowych. Temat jest bardzo obszerny bo 
są szlaki rowerowe jak również ścieżki rowerowe. W sprawie szlaków 
rowerowych podpisane jest porozumienie ze wszystkimi gminami. Zajmuje się 
tym Pan Dec jako przewodniczący stowarzyszenia. Ścieżki rowerowe przy 
drogach są to inwestycje, które powinny być planowane przy modernizacjach  
i planowaniu nowych inwestycji drogowych. Oczywiście większości nie stać na 
to żeby sfinansować dodatkowo drogę Kuracyjną w Prabutach, która nie jest 
naszą drogą a jest drogą gminną.  Starostwo przekazało tyle pieniędzy ile było 
możliwe wydać ze schetynówki tzn. 50% a drugie 50% było z budżetu państwa i 
to Samorząd Gminy i Miasta Prabuty są właścicielami i inwestorami w tej 
drodze. Nasz był tylko udział finansowy co obiecywaliśmy w momencie jak 
Prabuty zdecydowały się przejąć drogi powiatowe na terenie Gminy i Miasta 
Prabut. Trzeba również pamiętać, że ścieżki rowerowe nie będą w pasie jezdni 
tylko będą trochę dalej w tej sytuacji wchodzą w grę wykupy gruntów 
prywatnych co może powstrzymać inwestycje na kilka lat.  
 
 Pomoc młodym w aktywizacji zawodowej będzie wymagało odpowiedzi 
pisemnej. 
 
 Wędkarstwo na Wiśle, o to oczywiście musimy zapytać. 
 
 W sprawie interpelacji radnego Antoniego Barganowskiego, nie przyszły 
jeszcze odpowiedzi i w związku z tym nie jesteśmy w stanie udzielić 
odpowiedzi.  
 
 Danuta Woronowicz – członek zarządu – matematyka jest bardzo 
ważną dziedziną wiedzy dla naszych szkół ponadgimnazjalnych, jak również dla 
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nas wszystkich co wczoraj na inauguracji  wojewódzkiej roku matematyki na 
Uniwersytecie Gdańskim było udowadniane. Jest nawet obecna w sztuce, także 
szkoły ponadgimnazjalne i uczniowie doskonale zdają sobie z tego sprawę. 
Jesteśmy jako powiat kwidzyński w ścisłej czołówce w zdawalności egzaminu 
maturalnego z matematyki. Poziom matematyki w szkołach 
ponadgimnazjalnych jest bardzo dobry z fizyki również, dużo sukcesów  
w konkursach fizycznych. W tym roku bierzemy udział w powiatowym dniu 

matematyki, u nas będzie się on odbywał w dniu święta liczby π  czyli 13 marca 
2015 r. W tej chwili zbieramy różne inicjatywy od naszych szkół 
ponadgimnazjalnych. Zobaczymy jaki to będzie katalog tych różnych 
konkursów. Być może włączymy również kucharzy w to święto, którzy maja 
nam pokazać takie działania jak matematyka na talerzu. To jest jeszcze w sferze 
projektów natomiast jest ustalony już dzień 13 marca 2015 r.   
 
 Andrzej Fortuna – wicestarosta – w sprawie interpelacji radnego 
Antoniego Barganowskiego na prośby mieszkańców. Na Sali siedzi dwóch 
radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego i to w ich gestii jest ta droga od 
Marezy do Grabówka. W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w gestii Pana 
Marszałka, który 28 stycznia 2015 r. przysyła tutaj członka zarządu 
województwa pomorskiego Pana Świlskiego, na pewno ta prośba będzie 
przekazana.  
 
 Na temat remontu ZSP nr 2 radny pytał  już o ten temat tydzień temu. 
Wrócę jeszcze raz do Strategii Oświatowej, która została wymieniona, jest ona 
rzeczywiście dokumentem, którego ważność kończy się w 2015 roku. 
Zdecydowanie nad nią trzeba się pochylić i ją zaktualizować i tez na pewno nad 
tą inwestycją czy remontem w ZSP nr 2. 500 000zł. zapisane w tym roku 
pochodzi z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska to są zielone 
pieniądze. Ta kwota przeznaczona jest na dokumentację a na pewno nie na 
rozpoczęcie prac. Tych środków na rozpoczęcie remontu nie ma jeśli się tylko 
pokażą zaczniemy tą inwestycję, mamy szacunek jest to 10 000 000zł. Jest to 
minimum jeżeli nie będziemy przebudowywać tej szkoły a tylko 
przeprowadzimy remont.  
 
 Ad. 11. Przystąpiono do punktu Wnioski i oświadczenia. 
 
 Zbigniew Koban – radny -  na pierwszej sesji pozwolił pan sobie na 
złośliwy komentarz do mojej wypowiedzi, na drugiej również, a dzisiaj także 
pojawiły się komentarze dotyczące moich stanów emocjonalnych, wynikające z 
oceny mojego wyrazu twarzy. Byłbym wdzięczny, gdyby oszczędził pan sobie 
tych osobistych wycieczek, skupił się na prowadzeniu sesji i robił to w sposób 
właściwy 
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 Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady – Patrzę na twarz, widzę, że 
zadowolona, myślałem, że jest wszystko jest w porządku. Widać wyraz twarzy 
nie mówi wszystkiego, przepraszam wobec tego. 
 

Posiedzenie przewodniczących komisji i klubów z członkami zarządu 
odbędzie się 2 lutego  2015 r. o godz. 1530. 

 
Od miesiąca lutego rozpoczynamy dyżury radnych w każdą środę od 

godz. 15:00 do 16:00, natomiast ja będę pełnił dyżur w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca w godz. od 14:30 do 15:30.  
 

Ad.12. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady 
Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 1800  zamknął obrady wypowiadając słowa: 
„Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego”. 

 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady 
                                                                                                
 
                                                                                        Jerzy Śnieg 
Protokołowała: 
Justyna Tarka 
 


