Protok6t nr XXIII/17
nadzryvczajnej sesji Racly powiatu Miriskiego
rv dniu 1,1 lipca Z0l7 r.
Lista obecnoSci radnych stirno.,,vi za|. nr I do protokolu,
Lista obecnoSci os6b zapr.oszorych stanowi inl. nr 2 do protokolu.

Porzqdek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. I'rzyjgcie porz4dku obr.ad.
3. Interpelacje i zapytania raclnycl.r
4. Sprawozdanie Starosty z wykoriania r-rchwal lLady Pc'wiatu i dzialalnoSr:i Zarzttcltt
Powiatu migdzy sesjanri,
5. Inlormacja dotycz4ca pis;rna 'zlozonego przez nauczycieli Zespotu Szlicjl im. Marii
Sklodowskiej-Curie w sprawie prawidlowo ici przyznani. Nagrocy powirltu
N4iriskieso
,.Laura 2016" w dzi,:dzinie nauka i oSwiata. Dyskusja i wy,jaS'ienit: zgias;:,,,.,1Ih
nieprawidlowoSci.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
L Wnioski i oSwiadczeni,a ra,Jnych.
8. Sprawy rozne.
9. f'}rzyjgcie protokolu z]ixrt. sesji Racry powiatu Miirskiego.
10. Zamkniecie obrad.

Ad.

1

Przewodnicz4ca Rady, pani Anna Czy2elvska, otworzyla XXIII sesjg
Rac11, p'wi.tu
Miris;kiego, a nastgpnie pov,ritala radrrych igoSci. Stwierdzila obecnoSi 23
radnyc:h., co,,^,.obec
lustari'owego sklaclu Rady, stanou,i \\"/magane quorum.

Ad.2
Przervo

dni

cz4ca pr:,:edstawila porz4dek o brad.

Rada Porviatu Mirisl.iego, rv obecnosci 23 rad'ych. jr:dnoglo(lnic

porz:qdek obrad ze zmianami, ll,porvyitszym brzmieniu.

pr;zyjQla

Ad.3
Radni nie zglosili zarJny,:h interpelacji

i

zapy,lan

Ad.4
Starosta Antoni Jan 'rlarczyriski zl<>zyl sprau,ozdanie z realizacji uchlval Racl1,
Porviattt Miriskiego podjgty;h na XXII sesji Rady Polviatu w clniu 2l czerwcu )017
t. oraz
sprav"ozdanie z dzialalnoici Zarz4du Powiatr.r lv okresie od22 czerwca clo 13 lipi:a 2017
r.
Inni'ch PYtari

'ie

bYlo.

Rada Powiatu Nliriskiego przyjgla przez aklamacjg sprawozdanie
S1arosty
z re:alizacii uchwal ltady Polviatu Mirisftiego, podjgfych na
XXII sesji Ra4y powiatu rv
dniru 21 czerwca 2017 r.0raz sprawozdanie zdzialaiioscir,arz4du powiatn
w,okrrssie ocl

22 e:zerwca do 13 lipca 2017 r.

Ad.5
Przewodnicz4ca poinficrmorvala, 2e ses.ia zoslala zwotana
nie z polvorlu pism, Racll,
Peclagogiczne.i kierowanej do iStarosty PowiatLr
tylko na wniosek l/o skladu racly z pr.Sbq o
zwolanie sesji nadzwy'czajne.i zgodnie z art.
15 ust. 7 ustawy o samorzqdzie po,"rziatowyrn i
byla zobligowana prawem ses. g naclzwy czajn4 zwolac. wyjadnila,
2.e rzeczor-re pisrno zawiera

tresci, kt6rych upublicznienie rnogloby rodlic odpowiedzialnosc
karn4, dlateEr,o nie zgstarie

odc:rytane na sesji' Naclnie:nilat,2ekalrly z radnycir
moglzapoznai siE z jego tresc:iE w
rady,
siE o

bir.rr.ze

Radny witold Kikolski zapyral, na jakiej podstawie pisrno
zostaio utajrrione i zrvrocil
jego odczytanie. Stwierdzil, ze obraciy srl"jawne i wszl,stkie
pisma r<iwniez sq a\4,'e.

.
Poplosil tez starostg o zabri,Lnie glosu w sprawie'[isma.
Przewodnicz}ca pctprosila radcq prawnego Starostwa Powiatowego
o :,rabranie gloslr
w sprawie odczytania pisma poclczas obrad rady.
Pani Agnieszka USciriska radca prawny powiedziala, ze pisrno
zostalo :;kierowane clo
staro'sty, ktory nastgpnie zr: wzglgdu na treSi pir-u podj4l
clzialania i skierowal pis'ro clo
prze'"''odnicz4ce.i kapitn.ly i zarazelr przewodniCzEcej
rady pou,iatu. pojawily sig u,4tpliwo(ci
co do zawartych w nim tresci dotycz|cych ctanych osobo*'ych, ktr5re pt
rrpuSliczpiepiu
Irog:t\/by wywolywai kontrow,:rsje, poniewaZ pismo bylo skierowane,
clo stargst\,,, a ltie rlo
ladv czy zarzqclu.
Radny witold Kikolski ponownie wni6si o odczytanie pisma, a dane
osobrlwe mog*
byi pominigte. Stwietdzil, ze 1.a sprawa jest juz publiczna, bo prasa szczeg6lor.v6 opi:rala
ta
sytuacjg. Pismo powinno zr:starj odczytane, zeby wszystkich wlirowadzic
uiternar, pople\,,a2:
spra\\'a buh'versuj4ca opinig pultliczn4, w tym przypadi<u.jest wazna
dla racly por,viat,Lr,
Przewodniczqca oS',^riadczyla, ze pisrno nie zostanie orlczytane,, a k,,rdy
raLclny rnogl
sig zirpoznac z jegc> treSciq n, bir.rrze radv.
Radny witotd Kiko,lsk,i skieror,var pl,tanie clo raclcy pr:awnego, czy pl':/.r:\\ (rrlruczlle
;r
rady rna obowi4zek odczytania na sesji pisma, ktore zostaio skierowane
:lo rriej i tlo latl; ILrlr
do ich wiadomoSci.
Pani Agnieszka Uiicif ska polviedziala, ze nie ma 2adnych regular:ji prar,vnyclt
dotycz4cych obou'iqzku oclczytywania pism, takie kwestie s4 regulowane
prz.et:, pr;,:yjgtv
Z.w

y-<:zaj.

Starosta porviedzial, zt: ltismo z dnia 23 czet'wca br. zostalo :zlo1or-tr,: di:r
Stlrosr'
i dotl'czylo pl'z\/,/nolli' nag,rocly Porviatu Miriskiego rar dziedzrini. Nu,,t a i ,jj:.,*,;.
Starosta nie jest organen-] rozpltnrjqcym rvnroski i przy.znilqcym nagrody,
dlatego r,r,,:dltrp,
u'laScriwosci pisrno zostalo prz,:kazane Przervoclnicz4cej Kapiiuty.
pisma
Z
vryn1k,r,;ze pil
stronie internetoi'r'ej Starostw:t Por,r,iatowego byly untieszczane i zrmienial,l inlbr,racie
trrezltodne ze stanetl fakt'yczrtym 'w zakresie osi4gniEc laureata l,aury
Z(16. Sti,Lr.osta
poinl'ormowal, 2e w zwiqzku z tyrn prowadzone jest'lostgpor,,ranie wyjaSnrajE,:e
rvzgl,;clelr
pracorvnikow Starostwa odp,rwi :dzialnych za wykonywanie tych czynnoSci.
Przervodni czqctr powie,dzialer, 2e pisrno z dnia 23 cizer.wca Z0l7 r.
Rad1,
Pedagogicznej kiel'owane by'lo r1o starosty miriskiego ot:az do wiadornollci przelvodniczscego
rady I poinfonnowala 2e Parn Starosta przekazal je w <Jniu 10.07.20i7;:. Ocjnosnre
zarzutorv
Radl' Pedagogicznej zawarlych w tyni piSmie dotycz4cy Kapituty Nagr<.rdy pou,iaru
N{iris[riego Laura 2016 wyjaSni{a, 2e Kapitula przyzttd;a nagrorJg igod.nie
, Jb,r,",,iru.j4cyr'
N4iris;kiego

regulaminem. Wniosek wplynEl w terminie, Kapitula zebrala sig w' dniur2l luteg,g
2017 r. yv
ceht przyznania nominacji i rv glosowaniu tajnym wylonila zwycipzc6rv Oaneji kaLegorii.
Kapitula obradorvala w sklarlzie i 3 osob (przewodni czEaa odczyttrla sklacl kzipitutyJ. tv
dziedzinie nauka i oSwiata 'Nplyngly 4 wnioski i kapitula jednogtoSnie :;dec1,clo,,vala
o
prz)/'znaniu norTrinacji wsi:ystl<im zgloszonvm kandl,datom w dziedzilie
naurk, i oswiata.
Uwrag do zgloszonych wnirrsktiw nie bylo i 'nv r,vyniku tajnego glosowania,
Kapitula pyz,.y,znala
nagnodg pani Lidii Wilczyri;kiej, Giosy czlonk6w kapituly rr>zlozyly
sir; nastqllujqco:
zwy'cigzca nagrody - 5 glosor,v', poz,ostale podmioty otrzymaly kolejno
ghrs1,,.l
gioiv, t
-'4
glos;. Suma glos6w ror.vna jest iloSci czlonkow kapituly . Z posiedzeni,l
Kapiiuly .sporz-4dzc,iro
protokol, Przewodniezqca z oalq stanowczoSci4 stwierdzito, ze pro,:eduiv regr"ilaminu nie
zostaly naruszone. odnolinie osob, ktore zdaniem rady pedagogicznej' by,ly lepsze od
zwyctq\czyni konkursu, Prz<,,wodniczqca zadala pylanie diaczego te i,soLry nie zos1al1,
zglc'szone do tej nagrody, bou,iem regulamin Nagrod nie przewiduje c,graniczenia w
zakrcsie
liczlty skiadanych wuioskow i liczby norninowanych, zatom dlaczego lelrsi nie zostali

zgloszeni. OdnoSnie w)/mogow opiniowania kandydat6w

do nagrodl przez racly

pedagogiczne i dyrektorow !:izk6l, poinformowala, Le regulamin nie przelviduge takicgo
obo'vviqzku zatem nie bylo koniecznoSci rvyclawania takiej opinii. IL,:asumu;f ,
Przervodniczqca stwierdzikr, Zr,.: KapitLrla prz5,znala nagrocly zgodnie z r.eguiaminern.
Radny Witold Kikolski powiedziat, ze faktem jest, iz na stro.nie por,r,iatu bvlg
uzas;adnienie przyznanych .Laur i w tyrr przypadku uzasadnienie w pier:wszej r.,nersji zaivieralo

nieprawdziwe infomracie F.apitula wybieraj4c osobg nominowan4 opierl1a s,ig 1a
infortnacjach, ktore zostaly odczytane na posiedzeniu, w zwielz,kt z ryr.a nalt:zy za,fac pyialie,
jakie informacje byly odc:rytane - czy te prawdziwe czy nieprawdziwe. .Ia sugcr.ujg, ze te
nleprawdziwe, bo biorqc pod uwagq weryfikacjg czasu, oburzeni,: spoleczne i pciznie.j
wer'1fikacjg inforrnac.ii na strctnie (dokonywane trzykrotnie) mozna rvyciqgnsd u,nioi;ek, ze
KapitLrla zostala wprowad:zonil w b14d. W zwi4zkrt z tytn tej inforn-racji oczelcir.vallr orl
starosty, bo juz uplyn4l ctzas zeby stri'ierdzic przyczyitQ trz'ykrotnej zmigny uirasacj'ie'iri.
polergajQce na zntniejszanir.r dokonari. Kapitula dostala infbrrnacjq:, ze zvvyc:iqzczr mizrl
dokotrania, ktorych faktyc:zni<: nigdy nie osiqgn4l NaleZy zatem strryierd;ric. ,::r./ K,rpitLrla
zoslata wprowadzona w bl4d igdzie byl on popelniony, IJ/1iosl o od,c,zy[anir: wriosltLr
stou'arzyszenia, kt6re zglosilo l<andydaturg do nagrody.

Przelyodnicz4ca p,rinfbrnowala, 2e wszystkie wnioski s4 dostgpne v,, W),cjziale
Promocji Starostw'a Powiatrrwego i takq odpowiedZ otrzyrnal radny Wojcriech Rrastar,vicki.
Radny Witold Kikolski porviedzial, ze nagroda jest nagrodil radv
Jrov,,iarlr. a r)ie
kapittrly, dlatego rada porvia.Ll rra obowiqzek zapoznania sig :z tym ,,,,,nir:sl:iem, kt<ir.',,
porvittien byc odczytanl'. S'iwicrrdzil,2e ma duze wqtplirvoSci co do reg;ulantirroweg,o zlczerria
r.vniclsku.

Przewodniczqca poinfi.,r'mor+'ala,2e wniosek zostal zlo:zorty zgodnie z rt:gulamipem .
Radny Witold Kikolski stwierdzil, ze wniosek nie z:awiera u'szystkich inforrnac.ji
rvytrrienionych w regr,rlaminie. Poza tym wszystkie rvnioski zloZone l1rz.az,. Storv,arzyszerrie
Novvc Miasto (przeptosil za ntyln4 nazwg stor,varzyszenia) byly oclebr'3nc prr"zg7.
11x11i;1
przeu'odnicz4ca, tady osobiScit: i poclpisane, 2e zlozono w terminie. V/szystkic irLne w,nioski
zostaly zlo1one r-ra dzieru.ril<, dlatego powsta-ie pytanie - dlaczego. W uzasadnieniu wnioskrr
.jest irrfbrnlac.ja, ze kandyflatka w styczniu 2017 r. otrzyr.nala nominacjE na orlznaczepie.
trato;rriast na rvnioskn jest rapir;ane,2e zostal zlolony w grLrdniu 2016 r,, dlatego sr.rgerlrlg, ze
wnic,sek ivplyn4l po terminie.
Przervodniczqca pt;,inf<rrmou,ala 2e regulamin nie oktesla precyzy.jnie: c:z.y wnioselt
rvit-ti,:n byc zloIony na clzientrik. czy rno2e byc clorgczony osobiicie, powieclziala, z;e w'iosclr
byl r,lo|ony w termiuie, a ona nie odpowiada za informac.je w nim zawarte. \,\'niosck br,[
przerlstar'viony na posieclzerniu KapitLrly, byl czytany kiikukrotnie i ril:t nie r:nial urn,ag clo

wniosku' Pan Robert Grubek, kt6ry.jest Paristwa przeclstawicielem,
r6.,r,rniei; nic piai u,wag
wniosku. Stwierdzila, ze wnior;ek nie zostanie odczytany
na sesji.

clo

Radny witotd Kikolski ponownie zapytirl .ry ,un,orek
zawiera rvsz;,stkii: dare
wyrnienione w regulatlinie. Poza tyni tresc wniosku jasno
wskazuje, ze ivniosek zostal
zld:l>ny po terminie.
Przewodniczqca stwierdzila, ze Kapituta obradowala
w obecno$ci l3 osoS zgrdnie z
regltlanlinem i nikt nie podnosil tych kwestii. a wniosek zostal przyjgty
r,v termi'ie:.
Itadny Grzegorz \\iysz:ogrotlzki powiedzial, zejest to przykre,
iz pojaivil sig l.:ole.jny
tenat, przy ktoryru wspolpracir jest trudna i ma wrazenie, ze
radni dziel'sig w zalezn.sci ocl
przy'naleznosci do klr.rbu radnvch zamiast do podejScia
do
meritum
spraw)1. 1y ,r,,1,porviedzi
radnego Kikolskiego nie r'rslyszai zadnego -zarz'utu dotycz4cego
prawicltogr'osrpu,rvborLr
kapitr-rty, diatego wymienianie nazwiska radnego Roberta
Grubka f,rr"),p.rr,*oAii,;0.:, or;;
pou'crduje podzial radl' w i:ale;znoSci od tego, po ktorej
stronie sttlu zasiadsjq ra<1nr, a nie rv
zale:znoSci od rozpatrywanegc' problemu. Podpisanie pisrna
oprotestowuj4cego )przyznatlrc
Laury przez kilkudziesigciu nauczycieli nie jest sytuacl4 codzienn4,
tro jest to pierws:zv taki
przypadek' Rad'y'stwierd:,:il, ze nie roztimie opoiu p.L.o zapoznini<:niradnych
z pisrnerr.
wydaje sig, ze stosowaner s4 r6zne standardy, poniewaz pirnro dotl,czqrce
pali dl,rektor
Miraszewskiei byly odczytvwane, dlatego nie rozur-nie tej roznicy,
a zalLzy,rru nn.jednelitycl
statrrlardach. Stwierdzil,2e zale|v mll na tym, aby sig zastanowii
co zrobid. zcby r,v
przyszloSci uniknqc podobnych syuacji. Jednq z takich propozvcji
prz,.{
zglaszaniu
kalriyclata
,
do nagrody, jest wyst4pienie w przypadku nauczyci-ela _ clo A1,.ei.toia
szi<oly, lutr rac11,
pedagogicznej o potwierdzenit: dany'ch zawartych we wnioskui,
u, przypaclktL rolliikir - clo
wo.lta danei gminy'. Takie trrod*'6jne sprawdzenre osi4gnigi nikomu
ni,- ,;rzoo,Jzi, a przwoli
unikn4i r6znic. Zaproponorval wybrar-iie zespolu clo'sprawdzenia rvnioskorv
;,od rvzgledern
zgodnoSci z regulaminem' Wnioski nie zarviera.i4 potwierdzeria
ze strony ori,by. ctlziktor..i
sig wnioskuJe o nagrodg. jest to wazne, bo kand1,63t cio nagrody po.iwier-dza
te,l zgochoSc
tresci zawarte rve wniosku i.e slanem faktycznyn, a nie tylkoivyrazazg<tdEna
nonrir1l<f Q. vv,
o'ra',vianynr plzypadku nie wia,Jomo dzisia.i, gclzie zostal popeiriiony
bl[d.
Przewodniczqca pr:zypomniala, 2e radny Gt'zegorz \\,yszogrojzki pa
ostatnre.l ses.i1
slowa ttznania zarc,wn() dla niej, jak i clla purlu Sturusly, zit or5lani:racjE g;ali
i,aurr.
"v1't'azil
l)orviedziala, ze obecnq dyskus jg traktuje.jako przyCzyng do zrnian legrjlsml,tll
pr.2r.j/znawarui:i

nagrody.

Radny Robert Grutrek stwierdzil, ze uczestniczyl w posieclzeniu Kapituty
:2,: w',glgc1,r
na funkcjg Przeu'odnicz4cef:zo l'lomis,ii Budzetu, poniewaz z racji pelnienia:tej
lirnl.rcli ,,iuro
to za swoj oborviqzek..Zap::op<>norval przewodniczelce.j, aby c,uionkowie
Kapit-rly ivczeSnrcj

trtrzl'tttywali wnioski do zaponwria siE z nimi. Na posie:dzeniLr Kapituly jest
orlczl,tywaryc5
tviele' rvtriosko'uv w fbrnlie stt'es7g2gl1ia przez pracownik6w Wydziahr
[jrornor:ji. Nasrgj'i,:
gloscr'vanie jest ta,ine. Nastgpnie odniosl siq do h'ekvrerncji na galL
st.u,ierrlzeiiem o liale,j
liczbLe os6b uczestnicz4cl'ch r',' uroczystym wfgczaniu nagr6rl i pytanien-r jal,;i jcst
poiv(,tl
corar rnniej szr-j li'c'k rverrc' j i.
Radny Zbignierv Grz:esiak stwierclzil, Le do Kapituly r.rale:zy kornpelenc.pr
p1'zy?'na\,Yania nagr6d. T'aki'r kompetencjg otrzymala od Rad1,
Powiatu Miriskiep;t.r'poprrrT
rvlaSc:iw4 r'tchwalQ' Str'vierd;,:il, :Ze osobiScie moze byc niezado,woiony
z wielu roz:s;lrzygnig:ri
Kapituly tra przestrzeui wir:lu lat, aie wie, ze o ptzyzianiu nagrody decyclujr: glos3.,,l,anrr:
czlonkow Kapituly i ltie trta mozlilvoSci jej cofnigcia. Przy.pom,riat, ze wrri,r,sl<owal
lir
Kornis.ji oSwiaty' Kr-rltury i Sporlu o zmiang regulaminu, m.in.'o pl'zyt'nawmiu
ni,Llarol1, 1.112i
tra dvva lata. Proponorvtil 16wniez, aby inlbrniacja clocierajqca do fapitLrty
Lrylil spralvrlzslu
przez kogoS, ze jest ona wiarygoclna. Stivieldzil. ze najbarciziej pokr;zywclztna.lcst gsoba.
ktora nagrodg otrzl,mala.

Radny witold Kikolsl<i zgodzrl siq z glosami przednr6wcdw
o konieczn{.rsci .n, r,.,u
regulaminu, poniewaz nie povrinno byi syr'acii,
2e Kapitula przyznaje
nieprawdziwych i.niezwe|yfil'lowanych informacji, bo
".gt";;,.,;i";;,ili;;r':
zostata wprovvadzona
w bt4cl. Raclni
nigdv nie dowiedzieliby sirT o r.akiej sytuacji, gdyby nie nauczl,cielL.przect<:zlauna
miaia bl,i
czy]rrs wyj4tkor'i'ym dla kai;dego nrieszkanca i dla kazdej
instytucji w po,wiecie. -[Lr
nauczyciele zwr6cili
zr: Laurg ciostaia osoba, ktrira nie pou,inna tej rragrocly
d'stai, ze
Y*g?,
takich osob w powiecie jest wiele.
Radny Grzegorz rtGafrko stwierdzil, 2e Zaderr z raclnych nie
mra kompetencji tlo
ocettiania jakiegokolwiek ltaut;zyciela, a po zwolaniu
sr:sji na<lziyczajnej instana,ryial sig. r:cr
nad"zv'ryczajnego sig wydarzyto, okazalo iiq,
,. wybrano ni. t.go lun,iyauto.l'akie, przy,padki
sig ,rdarzaj4, nie.jest to porvod do zwolywania sesji.
Po,a,,iedzi4.l, zebyimojze,:ze nie 1ar os.5a
zglttszala kandydatur'g, wipc ftzeba ziobrc listg upravrnionych
do tego os6Lr, a byc rr.:ze
zrobiono btqdy formaine we wniosku. w tyrr-r mi.jr.u odniosl
siq,-do sklaclurnych prz\-z
radrrt'ch oswiadczeri rnaj4t.kow'ych, stwierdtilq", ze"nie zawsze
rv nich podanil jesl pe6a
prawda, bo popelnione s4 blg<ly. Radny powiedzial, ze
do zauwazenia konieczn'sci ;,:'rian1,
reguLlanrinu sesji nie b1'lapotrzebna sesja nad,zwyczqna.
wni6st o szybkie z,akonc:rr:nie ses.ji
Radny Andrzej Pic:niak powiedzial, 2e w tej sytuacji najbaid:ziej
poszko,corvan4 lest
obecna na sali laureatka nagrocly, kt6ra.jest 16rvniez jego kolezan.kq
i ,itfou, ze rspotkala .j4
taka sytr.racja.
Radny Witold Kikolski jako.ieden z wnioskoclawc6w zwolania
tej s;esji str',,ierclzii, ::e
nikcrgo nie ocenil, ocenila zai racla peclagogiczna szkoiy. Sesja
z:ostirla zrluolana, polieu:Lz
bulr','ersrriace .iest lo, 'ze L,aura nie moze bye przyznawana
na p'dstawie ni,:prarwdz;iw1,ch
infbrrnacji' Na stronie powiatu z:ostaly zatmeszc'zone nir:prawclziwe
zaslugi laurea.tki, dlatepo
rrie dziwi go to, 2e.wsp6lpracorvnicy sig bLrlwersujE. Powiedzia!,
ze jego',rburzelie na tak.i1
s)'tuacjq rolvniez bylo duze, bo <lokonania postaci nie rnog4 byi
ubarwii.. ru. wnioskrr tyJko
dlatr:rgo, Zeby ta o.soba d'sta,la nagrodg. Nie u,ini ani laureatki
ani w),dziatrr pro'roc.ji,
pollre\\'az tu zawinit Bnioskodarvca piszEc nieprawdziwe infbrma,:je.
Nie rno:,Ze L:\,i tak, zc
infourracji zawattych '"ve r'','niosku nikt nie weryfikuje. JeSli l(apitula
1trz5,zni,rla, nagrl)dg \v
opat:itt o r.rieprawdzjwe inlbrnraLcje, to powinna sig i tego wycoia,J. Raia
nle rna uprar,vnieri
do o'Jbierania tlagrody, ale l(apitula powinna zweryfikor,iai i wydaci
stanowisko r,v l.e.j kr,r,estii.
cz1' wtliosek byl formalny czl' mial uchybienia. Clelern zwo:laniaL
sesji nadz,,r yr::za.j1,:.j .jcst
zwt'<icenie uwagi, ze nagroda zostala przyznarla na poclstawie nieprawAziwl,cn
dckonari i 1it:
choclzi o lo, czy nagrodg clostaLla osoba wlaSciu,a czy,nier.vlasciwa,
ale o tr), l:r1,c;,:ytarc
clokonania byii, prawdzin,e.
Radny Miroslaw Krusi,e'rvicz powiedz:iaI, 2e prz5,znanie Laury ju:Z
ocl pir,:rwszej :ciye;;
rvzbtrclzalo duZo emoc.ji' Crsotra nagradzana otrzyn-ruje uznarrie
,',u'lirr,-,,-,r popiat.,-,, jesr t.
prestizowa nagroda, kt6ra m<iz;e budzic rowniez zazdrolc rvSricl
irodo.wisttizL. Na dzieri
dzisi:iszy radr-ri otrzymujq inl'crtnacje, 2e rada pedap;ogiczna je,st nieSwiadrrnra..
starosta
prowirdzi postEpowanie w11aSn.aj4ce i nie r,viadomo kieily-zakoricz'y, przewodn:c
zaca.z.,vs nic
Lrtrttdnia rvyjaSnienia spra\\'y. Porvie:dzial, 2e caly cz,as poziorn Lairry, jest ,,lyrioki.
radni
spotykaj4 sig, Kapituta rozprltru.je rvnioski, nastEpnie *rq.rin. s4 nagrody
podc,,:as uroc:zyslcl
gali' PowiedziaI,2e uczestniczyl w uroczystodciach i wyr;iuchal infoimaciii
na ternat osiilgnie,:
laLrreratki w dziedzinie oSrviilty, a wSrdd nich: otrzyrlrunlj nagrorJy
kuratora, 2raarlgaz:owapia w,
wolontariacie, osiqgnigc provvaclzonej przez niE diuZyny sporlo.wej.
Z pi:;ma rail;r
pedagogicznej rnozua sig driwii,,dz,iec,2e nagrocly kuratora'nie
byio, o 1r.u.o w ilolontariacir:
nie r6zni sig od pracy' ktorq lvykonLrje kazcly nauczycir:l w ramach s,,,roich
o6owii1zkr5w, rr
osi46lnigcia sporto$'e to trochE z,ii nralo, zeblr tak4 riagrodg otrzyn.]ai.
I{adny:;tu,ierclz:il, zr.:
uczestniczyl rv u'ieltl posicdzeniach Kapitulv, pelniqci w poprzedniej
kadenc.ii li.rnkc1g jc1
przev/odniczEeego i sytLracj;:r cz\rsto byla naptgta, ale'podobnego
z:dai.zenia, nr14d1,nie bylo,
zeby nagrodzenie osobi' nie, b)'lo akceptowarrc przez Sroclowisko tej
osoby. I,o1viedzial, 7c

l'ou/nlez wsp6lczLrje laurt:atce obecnej sytuacji,
ale ta laureatka rvychodzrtrc ;ro rragroclg
poclczas gali zaakceptor'vtLla -c)' co u1i9
wteoy odczylsng
jej temat. Str,rierrlzii, 2e ten
problem powinien byi ro:zwiiptany dzisiaj
'a
i
nie
wyoirazasobie, ab),osoLra nie posindajqca
-p.:zyznano
osi4gniEc na podstawie kt6rych
nagrodg, owE nagro d,g zatrzymala, wit:kszosc
czlonkow Kapituly zostala *'pto'uuudrona w "utea,'
uo byl wniosrek z
inftrrrnacjami, a osoba wniosl:Owana tvyra\a zgoclg,
'repr,awd;ziwv'ri
wigc trurJno uwierzyi, alry,
t' os'ba nie
byltr zapoznana z tresciq z'ur6cil sig do p,z.w'o.tniczqce.i
o
r<>zwiqzante teiro tenralLr i
propozycjg rozwiqzah,
Przewodnicz4ca slwierrlzila, 2e.Rada powinna pochylic
sig nad zmian4 re,gulaLrninu i
r''n'p'owadzeniu tal<ich obostrzef clzigki.kt6ryrn
nie bgdiie 2adnych w4tpliviosci c;, do oSob1,.
,
co <.1. wnioskoda'uvc6u,i p.twierdzoriych za zgodnosi
irLformacji.
Radny Zbigniew Grzesiak stwierclzil, 2e Leguiamln pL-zyr.,nawania
nagrodl, nie
zau'iera regulac.ji, aby Kapittrla po wrgczeniu
Laur1,, poio*nie mbgta oceniai wnrioski biorrlc
pod r'rwagg opinig spoleczrrq. \\r obecnej sytr-racji
poszl.,odowan4 jest Iaureatka, za co barcl;uo
p1'7'c'prasza w swoim imierriu' iitwierdzil,
ze Rada Porviatu moze zrrtienic re13ulamin,, r-r-r.;Ze
ustalii sklad kapitr-tl1', a Laurg bgdzie prz.yzt)awa+a Rada powiatu.
T'akie rrzwi4zanie
funl':cjonuje w s€tt.norz4dzie rniasta Mirisk Mazorviecki,
gdzie kapituia ,jest p.woluna clcr
wenr'fikowania wniosk6w, a hcirLorowe tytuly przyznaje
rada. wni6sl^o zakonczenie, sesii.
Starosta w odniesir:niu do postgpowania wyjasniaj4cego, powiedzial,-,,.'lr.o;l*,ri
i.
zgodrrie z okreslonymi prr3ssdr.rrami w relacji prt"lrrzony
podrviaciny. odnos;zEc sig d.
inforrnacji odczytywanych na g,eli oraztych odczyty'wanych
na posiedz:eniu Kalritr.rly, starosta
powiedzial, ze jego zdanicm n,a posieclzeniu byi "od,czytywury
wniorsek, natomrast notalka
odcz:y'tyrvana na gali byla sporzqdzanap6zniej, pirzy
twoi.zeni, scenariusza,
Radny Zbignierv Pi,latkowski zadal pltanie, czy jest
mozliwe, ze wnioslocl,awcrr pisz,e
nieprawdzirve intorrnacje, podpisuje i sklacla wnlcisek,
a kapitr.rla przl,zrtaje [.,aurr;.
Porviedzial, 2e ka2dy r'vnioskorlawca moze w,ybrai
sobie osobE X tub osobg y i powie,clzierl.
'2e on'zyntala nagrodE kttralora,
.jest laureatem, odnosi wiele srikces6w, a nastqpni,:: po,Jpisac
siq pod takim wnioskienr, natorniast Kapitula zgodnie z regulanrin
errr przyc)zieli LaL'.E.
Przewodnicz4ca pc ul,czerpaniu glos6rv radr!,ch, u.tzietita
glosrr pali LiLlii
Wilczyriskiej.
Parri Lidia wilczyhska powieclziala, ze dyskusja d,<tryczy
1ego, ze rur,/la rskr(rtLr
nryslcru'ego w zakresie llaz\\T
Fttzyznanego.jej odzna"r'snju,;:e uzasadiienie, ktr:jre zlozt,lrt
stowarzyszenie jest oparte na
1:rzekazanej przez.e rnnie infbrirracji. prr,.prurru,,r',,r,.;;*,k,ll;
2e siq nie znam ira odznac:ze'iacrr. ostatnie 20 lat Zycia
oddirlam mr,rcrziezy ucr:rr1ce,i sig *.
Zespole Szk6l im' vl. S.klodowsl<iej -_ cLrrie rv Miriskir lv1az,
o,ldaiam sig pr.c) ,;r- yolo1z.ieztt.
doks:ztalcalam sig, studiow'alarn nolve kierunki, poszerzalarrr
swo.je kompetcnc.jr;:, bi, bvi
oddanym i fachorvylll pra(ro\'\'nikiem placowki prou,adzon
eJ przez powiat viflski. po,z;:)
obor'r'i4zkatni nauczycieia tir:zylam mlociziez rvartosci clziaialnosci
sl)ol,3ciznej zirn-'rLilst
o zas;ir'czytach, orderacli i rldztuLczeniach, razem z nioclzie24 *rp,llorganizovlralilrr 'rysle,J
zSioikj
zyrvnoSci i odzieZy dla dziei:i z trbogich roclzin. Moze gdybym
tego \vszystkiegg nie, robiia, r.
rvied:rialabym.iak napisac iclealnq iaurkE na swoj tenlal. ja
nie robiiam tegJ dla poklaskLr,
robilanr to dla naszej nlodziezy. Bylo bardzo buduj4ce,
juz
ponad .l0laiier:nu,,prez\,.dent
5idy
I{zec:zypospolite.i Polskie.i przyzt"url r.ni oclznaczenie ponsir,uo*.,
Wiecie panstwr, cl;,riS sr-)ni.r:
/-a tar)lE sensaci4, pokazujecie, ze nie rvarto pomagac,
nie r,varto byc akty'u,n)/'r rrauczycielenr.
bo mozna sig narazic, Al,: .ji,r czujg siE ,vygiana, \,\/ygrana nie jersl jeclno
cri.y crr.Llgro
.
odztraczenie' wygrallE rlie j,lst [.aura. i\4ojq wygranq s4'r.tki
prryzwoilych mtccl),ch r,rclzi,
ktorynr dawalam przyklad, ocl ktorych teraz otrzymujg rvyrzrzy
wspar.cia. Ilardzr: dzigkujq:
Stor,varzyszeniu za zlo2enje wnioskLi, serdecznie Aziet
ul,;
Kapilr-rle,
Le vznaler,z,e rno.ia praciL
zasltrgr-rie na nagrodg' San-ra nigcl1' nie zabiegalam "o
Ladr,e Laury, jeclnak 1igd1, nie,
odn-ia\\'ialam, gdy ktoS chcial r-rzrgroclzii moj4 praca, bo tr:r
zaws,zejest nagrocla lr:rkz:i:: dla tyclr

ucz;niow' ktotzy 0",1.
osiqgali rvyniki w sPorcie lub oddawali sig pracy
9pi.,,k?
n:(r 1.2,c:cz.
bliskich' ze wzglEdu T:jr
na nroji rlobra orobirt.-i ,ro.rn.k do pracy, jal,rie
wykonywaiarn
przez
ostirtnie dekady narzecz naszti mlod,zie|y,zwracam
sig z prosrb4'o2a\:onczleni,: dl,skusji ll, tej
sprirwie' Anija ani Stowal zyszenie nie jestesmy
temu ,"in'ni, ze
stronie rstalosrrrva po;ar,vila
sig nieprawdziwa informacja. Deineniujg nigdy
'a
nie
byiam nornino,vana io Nagrody
Marzowieckiego Kuratora os'wiaty i nigizie
taki"ej informacji nls l,ylo i
nie bylanr
opicku'k4 szkolnego wolontrlriatu i nftcly takiej infbrmacji
'ig<1.y
nikomu
nie
przeJrlazywaliurr,
Pralgng skorzystai z.prawil iPoprosic pana
starostg, by przezblgdnzl in1t,r.rn'cije pocrlanq
na
stt'onie internetowej na m6i temat, na szczgscie juz
sfrostowanq, nikt
ponitisl
konsekwenc.ji' Ja otrzymalam Laurg
'ie
in enlvzjazm, litrv potu wylane na sarli g,irn.asty,czne.l
i
zai'odach sportowych zar6wno prz'Eze rnnie, a przede'
wszystkich pr'.zez pror.r,adi:on :i:! pr.zez.e
nrnie mlodziel, ktote.i suklles)' przyczynily rig
do promo.ll naszego powiatu. cric,5211i1, 5ig 7
sukr:csow a nie kiclinty s g vz dnizynie _
lego uczy spor1, wted1, bgclzie f-air, Chcialab1,111
pop rosi i Przewodr.ri czEcE c prz:yj gci
e statuetki I prr,"iuriei Kapitu e.
4
Przewodniczaca stwierdzila, ze regulainin nie pr..nuiorl.
zwr6ceni6 nagrody ci:r,
r

odebrania nagrody.
Pani Lidia wilczyfrrska strvierdzila, ze chce zrzec
siqjej na np, orkiestrE Siwitltecz'e,j
Ponrocy lr"rb inn4 akcjg char.yat1,wn4.
Przelvodnicz4ca pc',ddala wriiosek o zamkniqcie
dyskusji pod gtosov,,anie.
Rada Polviatu Mirlskiego jednoglosnie opowied
ziala sig za zarnl<nig:ciem
rJyskLrsji.

Ad.6

w zwi4zk,

z brakier-'

i'terpelacji i zapytahnie Lujzielorro odllowiedzi

Ad.7
Radni nie zglosili zaclnych wnioskorv i oSwiadczeri,

Ad.8
Spraw r62nych nie byio.

Ad.9
Rada Po'viatu Miriskieg,.iednogloSnie przyiqlaprotokol
z

Ad.

XXII sesji Racly P,cr,viiLtu.
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Wobec i'vyczerpanizr porzqdl.:u obrad. pani Anna Czy2ervska
:ramkngla li(XI I I
pq,

nadztr, y czajn4 sesj g Rad1,
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