
PROTOKÓŁ  Nr 1/2002  
z I Sesji Rady Powiatu w Ostródzie II kadencji 

z dnia 15 listopada 2002r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 14.00, zakończono o godz. 18.00. 
Podjęto uchwały od Nr I/1/2002 do Nr I/6/2002. 
 
 
 W sesji uczestniczyło 23 radnych zgodnie z lista obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Radny Senior Edmund Banasiak otworzył I Sesję Rady Powiatu  
w Ostródzie II kadencji, powitał radnych i zaproszonych gości oraz na 
podstawie listy obecności stwierdził quorum, przy którym może obradować  
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 

Radny Senior poinformował, że stosownie do postanowień art.20 ust.1 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, radny przed 
objęciem mandatu składa ślubowanie. Po czym odczytał rotę ślubowania, która 
brzmi: 
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu 
Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko 
dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej Powiatu i dobra obywateli, 
przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.” 
 
Następnie poprosił najmłodszego wiekiem radnego Rady Powiatu w Ostródzie 
Pana Cezarego Wawrzyńskiego o odczytanie listy radnych w celu złożenia 
ślubowania. 
Radny Cezary Wawrzyński wywoływał kolejno radnych, którzy powstając   
z miejsc wypowiadali słowo „ślubuję”. 
 
Po złożeniu ślubowania przez wszystkich radnych radny Edmund Banasiak 
odczytał proponowany porządek obrad, który brzmiał: 
1/ wybór przewodniczącego Rady Powiatu,  
2/ wybór wiceprzewodniczących Rady Powiatu, 
3/ wybór Starosty Ostródzkiego, 
4/ podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady oraz ustalenie 
przedmiotu ich działania, 
5/ wnioski i zapytania. 
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Rada 23 głosami opowiedziała za przedstawionym przez radnego Seniora 
porządkiem obrad. 
 Pierwszym punktem porządku obrad był wybór przewodniczącego Rady 
Powiatu. 
Radny Senior poinformował, że Rada dokonuje wyboru zgodnie z art.14 ust.1 
ustawy o samorządzie powiatowym bezwzględna większością głosów  
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu 
tajnym. 
 
Radny Edmund Banasiak zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna wyłoniona 
do przeprowadzenia  wyboru liczyła 3 osoby. 
 
W chwili głosowania na sali było obecnych 23 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za 3 – osobowym składem Komisji 
Skrutacyjnej. 
 
Radny Senior poprosił o zgłaszanie radnych do pracy w Komisji. 
 
Radny Aleksander Gawryluk zgłosił kandydaturę radnego Zdzisława 
Szramowskiego. 
Radny wyraził zgodę na pracę w Komisji. 
 
Radny Czesław Najmowicz zgłosił kandydaturę radnego Bogusława Fijasa. 
Radny wyraził zgodę na pracę w Komisji. 
 
Radny Cezary Pec zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Dużyńskiego. 
Radny wyraził zgodę na pracę w Komisji. 
 
Radny Janusz Lipski zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Niewiadomskiego. 
Radny wyraził zgodę na pracę w Komisji.  
 
Radny Stanisław Dużyński zrezygnował z pracy w Komisji. 
 
Radny Senior zarządził głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 
w składzie: 
1/ Zdzisław Szramowski, 
2/ Bogusław Fijas, 
3/ Andrzej Niewiadomski 
 
W chwili głosowania na sali było obecnych 23 radnych. 
Rada 22 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” powołała Komisję 
Skrutacyjną w przedstawionym składzie. 
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Następnie Radny Seniora poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko 
przewodniczącego Rady Powiatu. 
Radny Cezary Pec zgłosił kandydaturę radnego Cezarego Wawrzyńskiego. 
Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Janusz Lipski zgłosił kandydaturę radnego Czesława Najmowicza. 
Radny wyraził zgodę. 
 
Rada 23 głosami „za” ustaliła następujące zasady głosowania przedstawione 
przez Panią Grażynę Ciuryło Sekretarz Powiatu: 
Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce obok 
nazwiska. Postawienie znaku „X” w kratce obok dwóch nazwisk albo 
niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. 
 Wobec powyższego przewodniczący obrad ogłosił przerwę a Komisja 
Skrutacyjna przystąpiła do przygotowywania kart do głosowania. 
 
Po przerwie przystąpiono do głosowania. 
Członek Komisji Skrutacyjnej wywoływał radnych do urny wyborczej  
w kolejności alfabetycznej. 
 
Po akcie głosowania radny Edmund Banasiak ogłosił przerwę, a Komisja 
Skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyników głosowania. 
 
Po przerwie przewodniczący Bogusław Fijas odczytał protokół Komisji 
Skrutacyjnej z wyboru przewodniczącego Rady Powiatu. 
Na poszczególnych kandydatów oddano głosów: 
a/ Czesław Najmowicz – 11 głosów, 
b/ Cezary Wawrzyński – 12 głosów 
Większość bezwzględna wynosi 12. 
Komisja stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego na przewodniczącego Rady 
Powiatu w Ostródzie został wybrany Pan Cezary Wawrzyński. 
Protokół wraz z załączonymi kartami do głosowania stanowi załącznik Nr 2 do 
protokołu. 
 
Radny Senior Edmund Banasiak odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 
przewodniczącego Rady Powiatu. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych. 
Uchwała Nr I/1/2002 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do 
protokołu. 
 
W związku z powyższym przewodnictwo obrad przejął nowo wybrany 
przewodniczący Pan Cezary Wawrzyński, który podziękował za zaufanie  



 4

i zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby ten obowiązek wypełnić rzetelnie. 
Po czym podziękował radnemu Seniorowi za prowadzenie obrad. 
Gratulacje nowowybranemu przewodniczącemu złożyli między innymi 
przedstawiciele Młodzieżowej Rady Powiatu i społeczności szkół Powiatu 
Ostróda. 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Andrzeja Baumana. 
Drugim punktem porządku obrad był wybór wiceprzewodniczących Rady 
Powiatu. 
 
Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz zaproponowała, aby skład Komisji 
Skrutacyjnej pozostał ten sam. 
 
Członkowie Komisji wyrazili zgodę na dalszą pracę. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych. 
Rada 22 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” opowiedziała się za 
dotychczasowym składem Komisji Skrutacyjnej. 
 
Po przerwie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowiska 
wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 
 
Radny Czesław Najmowicz zgłosił kandydaturę radnego Bogusława Soliszko. 
Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Jan Ślebioda zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Grubbę. 
Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz zgłosiła kandydaturę radnej Ireny 
Jara. 
Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Rada 23 głosami „za” ustaliła następujące zasady głosowania przedstawione 
przez Panią Grażynę Ciuryło Sekretarz Powiatu: 
Głosować można najwyżej na dwóch kandydatów, stawiając znak „X” w kratce 
(kratkach) obok nazwiska (nazwisk).  
Postawienie znaku „X” w więcej niż dwóch kratkach lub niepostawienie znaku 
„X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. 
 
Wobec powyższego przewodniczący  ogłosił przerwę a Komisja Skrutacyjna 
przystąpiła do przygotowywania kart do głosowania. 
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Po przerwie przystąpiono do głosowania. 
Członek Komisji Skrutacyjnej wywoływał radnych do urny wyborczej  
w kolejności alfabetycznej. 
 
Po akcie głosowania przewodniczący ogłosił przerwę, a Komisja Skrutacyjna 
przystąpiła do ustalenia wyników głosowania. 
 
Po przerwie przewodniczący Bogusław Fijas odczytał protokół Komisji 
Skrutacyjnej z wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 
Na poszczególnych kandydatów oddano głosów: 
a/ Jerzy Grubba – 13 głosów 
b/ Irena Jara      - 11 głosów 
c/ Bogusław Soliszko – 10 głosów 
Większość bezwzględna wynosi 12. 
Komisja stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego na wiceprzewodniczącego 
Rady został wybrany Pan Jerzy Grubba. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik 
Nr 4 do protokołu. 
 
Radny Cezary Pec zgłosił wniosek o przełożenie wyboru drugiego 
wiceprzewodniczącego na następne posiedzenie rady. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie za tym, aby punkt drugi porządku obrad 
brzmiał: wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 23 radnych. 
„Za” zmianą porządku obrad opowiedziało się 13 radnych, „przeciw” głosowało 
10 radnych. 
Rada zdecydowała, że wybór drugiego wiceprzewodniczącego zostaje 
przełożony na następną sesję Rady Powiatu. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 
wiceprzewodniczącego Rady. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 23 radnych. 
Uchwała Nr I/2/2002 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
została podjęta przy 23 głosach i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
 Wybór Starosty Ostródzkiego był następnym punktem porządku obrad. 
Przewodniczący poinformował, że Rada dokonuje wyboru zgodnie z art.27 ust.2 
ustawy o samorządzie powiatowym bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. 
 
Za propozycją pozostawienia Komisji Skrutacyjnej w niezmienionym składzie 
opowiedziało się 21 radnych, „wstrzymały się” 2 osoby. 
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Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Starosty 
Ostródzkiego. 
 
Radny Jan Ślebioda zgłosił radnego Cezarego Peca. 
Radny wyraził zgodę. 
 
Radna Krystyna Łątkowska – Tyszkiewicz zgłosiła radnego Janusza Lipskiego. 
Radny wyraził zgodę. 
Rada 23 głosami „za” przyjęła następujące zasady głosowania przedstawione 
przez Sekretarz Powiatu: 
Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce obok 
nazwiska. Postawienie znaku „X” w kratce obok dwóch nazwisk albo 
niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. 
 
Wobec powyższego przewodniczący  ogłosił przerwę a Komisja Skrutacyjna 
przystąpiła do przygotowywania kart do głosowania. 
 
Po przerwie przystąpiono do głosowania. 
Członek Komisji Skrutacyjnej wywoływał radnych do urny wyborczej  
w kolejności alfabetycznej. 
 
Po akcie głosowania przewodniczący ogłosił przerwę, a Komisja Skrutacyjna 
przystąpiła do ustalenia wyników głosowania. 
 
Po przerwie przewodniczący Bogusław Fijas odczytał protokół Komisji 
Skrutacyjnej z wyboru Starosty Ostródzkiego. 
Na poszczególnych kandydatów oddano głosów: 
a/ Janusz Lipski – 11 głosów, 
b/ Cezary Pec – 12 głosów 
Większość bezwzględna wynosi 12 
Komisja stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego na Starostę Ostródzkiego 
wybrany został Pan Cezary Pec. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do glosowania stanowi załącznik 
Nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Następnie przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Starosty 
Ostródzkiego. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Uchwała Nr I/3/2002 w sprawie wyboru Starosty Ostródzkiego została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
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Nowowybrany Starosta podziękował radnym za wybór. Powiedział, że jest 
bardzo ważny moment w życiu. Obiecał, że dołoży wszelkich sił i starań dla 
dobra powiatu i całej społeczności. 
 
Gratulacje Staroście złożyli: Jan Nosewicz Burmistrz Miasta Ostródy, Gustaw 
Marek Brzezin Wójt Gminy Ostróda, Ksiądz Dziekan Roman Wiśniowiecki, 
Ksiądz Pastor Paweł Wróbel, Ksiądz Pastor Ryszard Pitruski oraz inni goście 
obecni na sali. 
 
Następnie Starosta Cezary Pec złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad  
o punkt dotyczący wyboru Wicestarosty Ostródzkiego i pozostałych członków 
Zarządu Powiatu. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad  
o punkt 4 w brzmieniu: „wybór Wicestarosty  Ostródzkiego oraz pozostałych 
członków Zarządu Powiatu, w tym podjęcie uchwał.” Obecny punkt czwarty  
i piąty otrzymują numerację 5 i 6. 
 
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych. 
Rada 13 głosami „za”, 9 głosami „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się” 
zdecydowała o rozszerzeniu porządku obrad o punkt dotyczący wyboru 
Wicestarosty Ostródzkiego i pozostałych członków Zarządu Powiatu. 
 
Starosta  Cezary Pec zgłosił na stanowisko Wicestarosty Ostródzkiego Pana 
Aleksandra Gawryluka. Na członków Zarządu Powiatu zgłosił: 
1/ Pana Zygmunta Kuczewskiego, 
2/ Andrzeja Mańkę 
3/ Pana Stanisława Siwkowskiego 
 
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Rada 22 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” opowiedziała się za 
dotychczasowym składem Komisji Skrutacyjnej. 
 
Sekretarz Powiatu Grażyna Ciuryło przedstawiła następujące zasady 
głosowania: 
Głosować można stawiając jeden znak „X” w kratce obok nazwiska. 
Postawienie więcej niż jednego znaku „X” lub niepostawienie znaku „X”  
w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. 
Zaproponowała odrębne karty do głosowania na każdego członka Zarządu 
Powiatu, czyli trzy karty na członków Zarządu i jedna karta na Wicestarostę. 
 
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych. 
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Rada jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem przedstawionych zasad 
głosowania. 
 
Wobec powyższego przewodniczący  ogłosił przerwę a Komisja Skrutacyjna 
przystąpiła do przygotowywania kart do głosowania. 
 
Po przerwie przystąpiono do głosowania. 
Członek Komisji Skrutacyjnej wywoływał radnych do urny wyborczej  
w kolejności alfabetycznej. 
 
Po akcie głosowania przewodniczący ogłosił przerwę, a Komisja Skrutacyjna 
przystąpiła do ustalenia wyników głosowania. 
 
Przewodniczący Bogusław Fijas odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej  
z wyboru Wicestarosty Ostródzkiego. 
Na kandydata oddano 23 głosy, w tym: TAK – 14 głosów, NIE – 8 głosów, 
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ  - 1 glos 
Komisja stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego na Wicestarostę 
Ostródzkiego został wybrany Aleksander Gawryluk. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik 
Nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący Bogusław Fijas odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej  
z wyboru trzech członków Zarządu Powiatu w Ostródzie. 
Na poszczególnych kandydatów oddano głosów: 
1/ na Andrzeja Mańkę oddano 23 głosy, w tym: TAK – 14 głosów, NIE 8 
głosów, WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 1 głos, 
2/ na Zygmunta Kuczewskiego oddano 23 głosy, w tym: TAK – 14 głosów, NIE 
– 8 głosów, WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 1 głos, 
3/ na Stanisława Siwkowskiego oddano 23 głosy, w tym: TAK – 13 głosów, 
NIE – 9 głosów, WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ  - 1 głos 
Komisja stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego na trzech członków 
Zarządu Powiatu wybrani zostali: 
Pan Andrzej Mańka, 
Pan Zygmunt Kuczewski 
Pan Stanisław Siwkowski 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik 
Nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty 
Ostródzkiego. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych. 
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Uchwała Nr I/4/2002 w sprawie wyboru Wicestarosty Ostródzkiego została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru pozostałych 
członków Zarządu Powiatu. 
W chwili glosowania na sali obecnych było 23 radnych. 
Uchwała Nr I/5/2002 w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
powołania stałych komisji Rady oraz ustalenie przedmiotu ich działania. 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych. 
Uchwała Nr I/6/2002 w sprawie powołania stałych komisji Rady oraz ustalenia 
przedmiotu ich działania, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 12 
do protokołu. 
 
Ostatnim punktem porządku obrad były wnioski i zapytania. 
 
Przewodniczący przypomniał radnym o składaniu Oświadczeń o stanie 
majątkowym oraz zdjęć do legitymacji radnego. Prosił również o zgłaszanie 
członkostwa  w wybranych przez siebie komisjach  jak również zgłoszeń 
klubów radnych i przedstawicieli tych klubów do składu Komisji Rewizyjnej - 
w pokoju Nr 15 w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 
19a. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął I Sesję 
Rady Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
 
 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz   
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