
PROTOKÓŁ  Nr I/2006  
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie III kadencji 

z dnia 27 listopada 2006r. 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 13.00, zakończono o godz. 16.55. 
Podjęto uchwały od Nr I/1/2006 do Nr I/7/2006. 
 
 
 W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
Przed rozpoczęciem sesji radni minutą ciszy złoŜyli hołd poległym górnikom  
w Kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej. 
 
 Radny Senior Stanisław Brzozowski otworzył I Sesję Rady Powiatu  
w Ostródzie III kadencji, powitał radnych i przybyłych gości oraz na podstawie listy 
obecności stwierdził quorum, przy którym moŜe obradować i podejmować 
prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Następnie poinformował, Ŝe stosownie do postanowień art. 20 ust.1 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, radny przed objęciem mandatu składa 
ślubowanie.  
Radny Senior poinformował, Ŝe odczyta rotę ślubowania i proponuje, aby kolejno 
wywoływani radni wypowiedzieli słowo „ślubuję”. Ślubowanie moŜe by złoŜone  
z dodaniem zdania „Tak mi dopomóŜ Bóg”. 
Poprosił najmłodszego wiekiem radnego Jana Kacprzyka o odczytanie listy radnych 
w celu złoŜenia ślubowania. 
Po czym poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania: 
„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”. 
 
Radny Jan Kacprzyk wywoływał kolejno radnych, którzy wypowiadali słowo „ślubuję”. 
 
Na sekretarza obrad Radny Senior powołał radnego Jerzego Adamowicza. 
 
Następnie zapytał, czy są propozycje zmiany porządku obrad, który radni otrzymali 
wraz z zaproszeniem na Sesję. Zgodnie z art.15 ust.2 ustawy o samorządzie 
powiatowym, Rada moŜe wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu Rady. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk zgłosił, w imieniu koalicji Platforma Obywatelska, Prawo  
i Sprawiedliwość i Porozumienie Samorządowe GiP, rozszerzenie porządku obrad  
o nowy punkt 6 w brzmieniu: „Wybór wiceprzewodniczących Rady Powiatu”. 
 
Radny Senior zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
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Rada 12 głosami „za”, przy 9 głosach „przeciw” rozszerzyła porządek obrad o nowy 
punkt 6 w brzmieniu: „Wybór wiceprzewodniczących Rady Powiatu.” 
W związku z powyŜszym punkty 6 i 7 otrzymały numerację 7 i 8. 
 
Dalszy porządek obrad I sesji przedstawiał się następująco: 

2. Wybór przewodniczącego Rady Powiatu. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Ostródzkiego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Ostródzkiego. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu. 
7. Wybór wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 
8. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 
9. Sprawy róŜne. 

 
Radny Senior Stanisław Brzozowski poinformował, Ŝe Rada dokonuje wyboru 
przewodniczącego Rady Powiatu zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie 
powiatowym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. 
W celu przeprowadzenia wyboru Rada wyłania Komisję Skrutacyjną. 
 
Radny Senior zaproponował, aby Komisja liczyła 3 osoby. 
 
Radny Jerzy Grubba zgłosił wniosek, aby w skład Komisji Skrutacyjnej wchodzili 
radni z róŜnych ugrupowań. 
 
Radny Stanisław Brzozowski stwierdził, Ŝe skład ilościowy i osobowy Komisji ustali 
Rada i zarządził głosowanie w sprawie wniosku dotyczącego 3-osobowego składu 
Komisji Skrutacyjnej. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za 3-osobowym składem Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radny Senior poprosił o zgłaszanie radnych do pracy w Komisji. 
 
Radny Bogusław Fijas zgłosił do pracy w Komisji Skrutacyjnej kandydaturę radnego 
Stanisława Siwkowskiego. 
Radny wyraził zgodę na pracę w Komisji. 
 
Radny Jerzy Adamowicz zgłosił, w imieniu koalicji Platforma Obywatelska, Prawo  
i Sprawiedliwość oraz Porozumienie Samorządowe GiP, do pracy w Komisji 
Skrutacyjnej kandydatury radnego Ryszarda Boguckiego i radnego Andrzeja 
Waszczyszyna. 
Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji. 
 
Uwag do zgłoszonych kandydatur nie było. 
 
Radny Senior zarządził głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 
w proponowanym składzie. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Rada jednogłośnie powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: Ryszard Bogucki, 
Stanisław Siwkowski i Andrzej Waszczyszyn. 
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Następnie radny Senior poprosiło zgłaszanie kandydatów na stanowisko 
przewodniczącego Rady Powiatu. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk, w imieniu koalicji Platforma Obywatelska, Prawo  
i Sprawiedliwość oraz Porozumienie Samorządowe G i P, zgłosił kandydaturę 
radnego Bogdana Purzyckiego na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu. 
 
Radny Bogdan Purzycki wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Radny Stanisław Brzozowski poinformował, Ŝe kaŜdy radny otrzyma kartę do 
głosowania z jednym nazwiskiem kandydata. Jeśli akceptuje kandydaturę, stawia 
krzyŜyk przy nazwisku. 
 
Radny Cezary Pec powiedział, Ŝe głosowanie jest tajne i naleŜy głosować tylko  
w osobności, przy zasłonkach, które są przygotowane. 
 
Radny Stanisław Brzozowski stwierdził, Ŝe nie moŜna nikomu narzucić tajności 
głosowania. Tajność dotyczy osoby, która głosuje. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk stwierdził, Ŝe Komisja Skrutacyjna poinformuje 
wszystkich, jak naleŜy głosować. 
 
Radny Bogusław Fijas powiedział, Ŝe to nie Komisja Skrutacyjna ustala zasady 
głosowania. prosił, aby radni nie byli ubezwłasnowolnieni. Do tej pory, przez 8 lat, 
radni głosowali w osobności i nikt nie narzucał im, jak mają głosować. 
 
Radny Senior zarządził przerwę w celu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną 
kart do głosowania. 
 
Po przerwie radny Senior wznowił obrady. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - poinformował, 
Ŝe na kartach do głosowania są trzy kratki: „za”, „przeciw” i „wstrzymuję się”. Głosuje 
się stawiając znak „X” w jednej z kratek. Pozostawienie więcej niŜ jednego znaku „X” 
albo niepostawienie znaku „X” w Ŝadnej kratce powoduje niewaŜność głosu.  
 
Następnie członek Komisji Skrutacyjnej radny Stanisław Siwkowski wywoływał 
radnych do urny wyborczej w kolejności alfabetycznej. 
 
Radny Cezary Pec stwierdził, Ŝe kartki powinny być wydawane pojedynczo i dopóki 
kartka nie zostanie wrzucona do urny, nie moŜe być wydana następna. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk poprosił o komentarz Radcę Prawnego. Powiedział, Ŝe 
to jest decyzja radnego jak chce głosować, czy w osobności, czy jawnie zakreślić 
daną kratkę. 
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Radca Prawny Marzenna Koziorowska odpowiedziała, Ŝe tajność głosowania polega 
na tym, Ŝe mają być zapewnione warunki głosowania tajnego. Jeśli radny nie chce 
skorzystać z osłon, moŜe głosować równieŜ przy stole. 
 
Radny Cezary Pec stwierdził, Ŝe owszem, głosować moŜna przy stole, ale nie moŜe 
być wydana następna kartka, dopóki poprzednia nie zostanie wrzucona do urny. 
 
Po akcie głosowania radny Stanisław Brzozowski ogłosił przerwę, a Komisja 
Skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyników głosowania. 
 
Po przerwie radny Senior wznowił obrady i poprosił przewodniczącego Komisji  
o przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radny Andrzej Waszyczyn przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru 
przewodniczącego Rady Powiatu w Ostródzie. 
W trakcie głosowania na sali obecnych było 21 radnych, w głosowaniu udział wzięło 
21 radnych, oddano kart do głosowania – 21, głosów waŜnych oddano 21, 
niewaŜnych 0, większość bezwzględna wynosi 11, „za” wyborem było 12 głosów, 
„przeciw” wyborowi 8 głosów, „wstrzymujących się” 1 głos. 
Komisja stwierdza, Ŝe w wyniku głosowania tajnego na przewodniczącego Rady 
Powiatu w Ostródzie został wybrany Pan Bogdan Purzycki. 
Protokół wraz z załączonymi  kartami do głosowania stanowi załącznik Nr 2 do 
protokołu. 
 
Radny Senior odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady 
Powiatu w Ostródzie. 
Uchwała Nr I/1/2006 stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
Radny Senior przekazał prowadzenie Sesji nowowybranemu  Przewodniczącemu 
radnemu Bogdanowi Purzyckiemu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu w Ostródzie Bogdan Purzycki podziękował za wybór  
i przedstawił się. Powiedział, Ŝe startował z okręgu wyborczego Nr 5, jest dyrektorem 
Zespołu Szkół w Łukcie, a radnym Rady Powiatu  jest po raz drugi. 
 
 
 Trzecim punktem porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe zgodnie z art.190 ust.1 pkt 2b ustawy Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, mandat radnego 
wygasa wskutek wyboru na wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 
 
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 
Gustawa Marka Brzezina. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr I/2/2006 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu 
radnego Aleksandra Gawryluka. 
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W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr I/3/2006 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Ostródzkiego było następnym 
punktem porządku obrad. 
 
Radny Bogusław Fijas powiedział, Ŝe obecnie Rada Powiatu obraduje w niepełnym 
składzie ustawowym i nie powinna dokonywać wyboru Starosty. Wybór Starosty 
Ostródzkiego powinien być dokonany w obecności pełnego ustawowego składu 
Rady. Radny zgłosił wniosek o zamknięcie dzisiejszych obrad w tym punkcie. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Rada 9 głosami „za”, przy 12 głosach „przeciw” odrzuciła wniosek radnego  
o zamknięcie obrad. 
 
Radny Bogusław Fijas poprosił o zarządzenie kilka minut przerwy. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn poprosił o kontynuowanie obrad. 
 
Przewodniczący powiedział, Ŝe przerwy nie udziela i zarządza głosowanie w sprawie 
wniosku formalnego o kontynuowanie obrad. 
 
Radca Prawny Marzenna  Koziorowska poinformowała, Ŝe zgodnie z § 23 Statutu 
Powiatu Ostródzkiego, wniosek o zarządzenie przerwy jest równieŜ wnioskiem 
formalnym. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego o zarządzenie 
przerwy w obradach. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Rada 9 głosami „za”, 11 głosami „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się” nie 
wyraziła przerwy na zarządzenie przez Przewodniczącego przerwy w obradach. 
 
Radny Bogusław Fijas powiedział, Ŝe po raz pierwszy się zdarzyło nie udzielenie 
przerwy na prośbę radnego. Radny Cezary Pec prosił o zabranie głosu i Pan 
Przewodniczący nie udzielił mu głosu. 
 
Zdaniem radnego Cezarego Peca, dzisiaj zostało przekroczenie pewnych norm.  
Nie pozwolono na konsultacje. Zawsze była udzielana zgoda na przerwę, po to, aby 
radni mogli skonsultować pewne sprawy i uczestniczyć w  dalszych obradach.  
W obecności przybyłych na dzisiejsze obrady gości, najpierw jest manipulacja przy 
wyborach, potem uniemoŜliwienie  konsultacji radnym poprzez nie wyraŜenie zgody 
na przerwę. „Skoro tak – stwierdził radny – to my nie jesteśmy potrzebni na tej sali, 
bo 12 osób ma monopol na wszystko.” 
 
Przewodniczący Bogdan Purzycki stwierdził, Ŝe radni dokonali wyboru i nie było 
Ŝadnych manipulacji. Punkt dotyczący wyboru Starosty ujęty był w porządku obrad, 
który otrzymali wszyscy radni. Zdaniem Przewodniczącego, gdyby chodziło  
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o konsultacje przed realizacja punktu, o który został rozszerzony porządek obrad, tj. 
wybór wiceprzewodniczących, na pewno byłaby zgoda na przerwę. 
 
Radny Bogusław Fijas stwierdził, Ŝe „nie jesteśmy w supermarkecie i nie wybieramy 
kartofli czy marchewki”, wybieramy Starostę Ostródzkiego, a radni nie mają 
moŜliwości konsultacji. Powiedział, Ŝe nigdy jeszcze się nie zdarzyło, Ŝeby radnym 
zamknięto usta, a to dzieje się za aprobatą Przewodniczącego Rady. 
 
Przewodniczący zamknął dyskusję i zapytał radnych, czy skład Komisji Skrutacyjnej, 
która przeprowadzi wybory Starosty, moŜe pozostać ten sam. 
 
Radny Stanisław Siwkowski stwierdził, Ŝe rezygnuje z pracy w Komisji Skrutacyjnej. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący poprosił o zgłoszenie kandydata do pracy  
w Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk zgłosił kandydaturę radnej Wandy Łaszkowskiej. 
 
Radni: Wanda Łaszkowska, Ryszard Bogucki oraz Andrzej Waszczyszyn wyrazili 
zgodę na pracę w Komisji. 
 
Przewodniczący zarządził glosowanie w sprawie 3-osobowego składu Komisji 
Skrutacyjnej. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych, 13 radnych wzięło udział  
w głosowaniu. 
Rada 13 głosami „za” wyraziła zgodę na 3-osobowy skład Komisji Skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący Zarządził głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej  
w proponowanym składzie. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 
13 radnych. 
Rada 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” powołała Komisję Skrutacyjną 
w składzie: Ryszard Bogucki, Wanda Łaszkowska i Andrzej Waszczyszyn. 
 
Radny Bogusław Fijas poprosił powtórnie o zarządzenie przerwy. 
 
Przewodniczący zarządził przerwę w obradach. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił o zgłaszanie kandydatów na 
stanowisko Starosty Ostródzkiego. 
 
Radny Dariusz Bonisławski zgłosił, w imieniu koalicji Platforma Obywatelska, Prawo  
i Sprawiedliwość oraz Porozumienie Samorządowe GiP, na stanowisko Starosty 
Ostródzkiego radnego Włodzimierza Brodiuka. 
Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 
Innych kandydatów nie zgłoszono. 
 
Radny Bogusław Fijas zapytał, czy moŜna zadać kandydatowi parę pytań. 
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Przewodniczący stwierdził, Ŝe nie ma takiej potrzeby. „Państwo w głosowaniu 
opowiecie się za kandydatem lub się nie opowiecie.” 
 
Radny Bogusław Fijas stwierdził, Ŝe jest to wybór Starosty Ostródzkiego i radni 
powinni mieć moŜliwość zadawania pytań kandydatowi. Zapytał, jakie działania 
dotyczące funkcjonowania Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej S.A. w Ostródzie  
będzie podejmował kandydat, jeśli zostanie Starostą.  
 
Radny Andrzej Waszczyszyn stwierdził, Ŝe jak cztery lata temu był wybór radnego 
Cezarego Peca na stanowisko Starosty, to nie było pytań dotyczących 
przedstawiania się ani planów dalszego działania. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, Ŝe startując w wyborach do Rady Powiatu, 
miał swój plan. Uznał, Ŝe naleŜy pewien etap zamknąć „postawić kreskę i pójść 
dalej”. Stwierdził, Ŝe zrodziła się niepowtarzalna szansa dla naszego Powiatu 
dotycząca pozyskiwania większych środków pozabudŜetowych i zrobienia czegoś dla 
dobra Powiatu. „Nie chcemy nikogo zwalniać, wyrzucać. Chcemy pracować dla dobra 
naszego Powiatu. My chcemy się z Wami tą władzą podzielić.” Radny proponował 
współpracę całej Radzie i namawiał do zaprzestania „politykowania” i „wzięcie się do 
pracy”. „PokaŜmy społeczeństwu , Ŝe ten krzyŜyk przy naszych nazwiskach warto 
było postawić.”  
 
Radny Jerzy Kruszewski powiedział, Ŝe zrezygnował z diety, którą otrzymuje radny  
i przekazał ją na cele charytatywne. Prosił równieŜ o to samo wszystkich radnych. 
„Proszę o pokazanie, czym ta władza jest dla Państwa Radnych.” 
 
Radny Cezary Pec, ustosunkowując się do wypowiedzi radnego Andrzeja 
Waszczyszyna powiedział, Ŝe przy jego wyborze na stanowisko Starosty, nie było 
potrzeby prezentacji. Stwierdził równieŜ, Ŝe koalicja marnuje tę szansę zrobienia 
czegoś dla dobra Powiatu, zamykając pozostałym radnym usta. „My nie mówimy kto 
jest skąd, to wy mówicie i podkreślacie, Ŝe w imieniu koalicji. Ja nie widzę tej 
niepowtarzalnej szansy.” 
 
„To jest normalna rzecz, – stwierdził radny Bogusław Fijas – Ŝe radni na sesji 
dyskutują. Powiedział równieŜ, Ŝe to nie jest miejsce na politykierstwo. Radny 
zapytał, czy w ten sposób będzie funkcjonowała teraz Rada Powiatu? 
 
Radny Stanisław Brzozowski powiedział, Ŝe trzeba trzymać się faktów. KaŜdy kto 
podnosił rękę, otrzymywał prawo wypowiedzenia się. Zdanie radnego, naleŜy 
określić, Ŝe jeśli ktoś zgłasza wniosek, musi go uzasadnić. „Wyobraźmy sobie, Ŝe 
kaŜdy wstanie i poprosi o 10 minut przerwy.” Zaproponował, aby Przewodniczący 
zamknął dyskusję i kontynuował obrady. 
 
Przewodniczący zamknął dyskusję i zarządził przerwę w celu przygotowania przez 
Komisję Skrutacyjną kart do głosowania. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Przewodniczącego Komisji 
Skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania. Głosuje się stawiając znak „X”  
w jednej z kratek. Postawienie więcej niŜ jednego znaku „X” albo niepostawienie 
znaku „X” w Ŝadnej kratce, powoduje niewaŜność głosu. 
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Uwag do zasad nie zgłoszono. 
 
Radny Ryszard Bogucki członek Komisji Skrutacyjnej wyczytywał w kolejności 
alfabetycznej nazwiska radnych, którzy podchodzili, dokonywali głosowania i wrzucali 
karty do urny. 
Po głosowaniu Przewodniczący zarządził przerwę. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Przewodniczącego Komisji 
Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru 
Starosty Ostródzkiego. 
W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 
20 radnych, oddano kart do głosowania 20, głosów waŜnych oddano 20, większość 
bezwzględna wynosi 12. „Za” wyborem głosowało 12 radnych, „przeciw” wyborowi – 
6 głosów, „wstrzymały się” 2 osoby. 
Komisja stwierdza, Ŝe w wyniku głosowania tajnego na Starostę Ostródzkiego 
wybrany został Pan Włodzimierz Brodiuk. 
protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z załączonymi kartami do głosowania stanowi 
załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
Uchwała Nr I/4/2006 w sprawie wyboru Starosty Ostródzkiego stanowi załącznik Nr 7 
do protokołu. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk podziękował wszystkim, którzy głosowali za jego 
kandydaturą, a tych którzy głosowali przeciw, prosił o czas. Powiedział, Ŝe jest 
otwarty na współpracę z wszystkimi radnymi.  
 
 
 Piątym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyboru 
Wicestarosty Ostródzkiego. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe na podstawie art.27 ust.3 ustawy o samorządzie 
powiatowym Rada Powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu 
na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 
 
Następnie zapytał, czy skład Komisji Skrutacyjnej pozostaje ten sam. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 18 radnych. 
Rada, 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” zdecydowała, Ŝe Komisja 
Skrutacyjna pozostaje w tym samym składzie. 
 
Przewodniczący poprosił Starostę o zgłoszenie kandydata na stanowisko 
Wicestarosty Ostródzkiego. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk zgłosił na stanowisko Wicestarosty Ostródzkiego 
radnego Zbigniewa Połoniewicza. 
Radny Zbigniew Połoniewicz wyraził zgodę na kandydowanie. 
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Przewodniczący zarządził przerwę w celu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną 
kart do głosowania. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Przewodniczącego  Komisji 
Skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn poinformował, Ŝe głosować moŜna stawiając znak „X” 
w jednej z kratek. Postawienie więcej niŜ jednego znaku „X” lub niepostawienie 
znaku „X” w Ŝadnej kratce powoduje niewaŜność głosu. 
 
 
Radny Ryszard Bogucki członek Komisji Skrutacyjnej wyczytywał w kolejności 
alfabetycznej nazwiska radnych, którzy podchodzili, dokonywali głosowania i wrzucali 
karty do urny. 
Po akcie głosowania Przewodniczący zarządził przerwę. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Przewodniczącego Komisji 
Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru 
Wicestarosty Ostródzkiego. 
W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 radnych, w głosowaniu udział wzięło 
18 radnych, oddano kart do głosowania 18, głosów waŜnych 18. „Za” wyborem 
głosowało 13 radnych, „przeciw” wyborowi opowiedziało 4 radnych, „wstrzymała się” 
1 osoba. 
Komisja stwierdza, Ŝe w wyniku głosowania tajnego na Wicestarostę Ostródzkiego 
został wybrany Pan Zbigniew Połoniewicz. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z załączonymi kartami do głosowania stanowi 
załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
Uchwała Nr I/5/2006 w sprawie wyboru Wicestarosty Ostródzkiego, stanowi załącznik 
Nr 9 do protokołu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu 
był kolejnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodniczący zaproponował, aby skład Komisji Skrutacyjnej pozostał ten sam. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 15 radnych, w głosowaniu wzięło udział 
13 radnych. 
Rada 13 głosami „za” wyraziła zgodę na poprzedni skład Komisji Skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący poprosił Starostę o przedstawienie kandydatów na członków 
Zarządu. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk zgłosił następujące kandydatury na pozostałych 
członków Zarządu Powiatu: 

1) ElŜbietę Głowacką –Kutarba 
2) Jerzego Adamowicza 
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3) Mirosława Markowskiego 
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący zarządził przerwę w celu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną 
kart do głosowania. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Przewodniczącego  Komisji 
Skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn poinformował, Ŝe głosuje się na kaŜdego kandydata, 
stawiając znak „X” w wybranej jednej kratce obok nazwiska. Postawienie więcej niŜ 
jednego „X” w kratkach obok nazwiska jednego kandydata albo niepostawienie 
znaku „X” w Ŝadnej kratce obok nazwiska powoduje niewaŜność głosu. 
 
Radny Ryszard Bogucki członek Komisji Skrutacyjnej wyczytywał w kolejności 
alfabetycznej nazwiska radnych, którzy podchodzili, dokonywali głosowania i wrzucali 
karty do urny. 
Po akcie głosowania Przewodniczący zarządził przerwę. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Przewodniczącego Komisji 
Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru 
trzech członków Zarządu Powiatu w Ostródzie. 
W trakcie głosowania na sali obecnych było 15 radnych, w głosowaniu udział wzięło 
15 radnych, oddano 15 kart do głosowania, na kaŜdego kandydata oddano głosów 
waŜnych 15. Na poszczególnych kandydatów oddano: 

- na ElŜbietę Głowacką-Kutarba „za” wyborem 15 głosów, 
- na Jerzego Adamowicz „za” wyborem12 głosów, „przeciw” wyborowi 2 głosy, 

„wstrzymujący się” 1 głos, 
- na Mirosława Markowskiego „za” wyborem głosowało 12 radnych, przeciw” 

wyborowi 2 głosy, „wstrzymała się” 1 osoba. 
Komisja stwierdza, Ŝe w wyniku głosowania tajnego na trzech członków Zarządu 
Powiatu zostali wybrani: Pani ElŜbieta Głowacka-Kutarba, Pan Jerzy Adamowicz  
i Pan Mirosław Markowski. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz załączonymi kartami do głosowania stanowi 
załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 15 radnych. 
Uchwała Nr I/6/2006 w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
 
 Siódmym punktem porządku obrad był wybór wiceprzewodniczących Rady 
Powiatu. 
 
Przewodniczący proponował, aby skład Komisji Skrutacyjnej pozostał ten sam. 
Rada wyraziła zgodę na pozostawienie Komisji Skrutacyjnej w tym samym składzie. 
 



 11 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących Rady. 
 
Radny Jerzy Adamowicz zgłosił na wiceprzewodniczący radnych: Stanisława 
Brzozowskiego i Jana Kacprzyka. 
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący zarządził przerwę w celu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną 
kart do głosowania. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Przewodniczącego  Komisji 
Skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn poinformował, Ŝe głosuje się na dwóch kandydatów, 
stawiając znak „X” w wybranej kratce obok nazwiska. Postawienie więcej niŜ jednego 
znaku „X” w kratkach obok nazwiska jednego kandydata  albo niepostawienie znaku 
„X” w Ŝadnej kratce, powoduje niewaŜność głosu. 
 
Radny Ryszard Bogucki członek Komisji Skrutacyjnej wyczytywał w kolejności 
alfabetycznej nazwiska radnych, którzy podchodzili, dokonywali głosowania i wrzucali 
karty do urny. 
Po akcie głosowania Przewodniczący zarządził przerwę. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Przewodniczącego Komisji 
Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru 
wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Ostródzie. 
W trakcie głosowania na sali obecnych było 15 radnych, w głosowaniu wzięło udział 
15 radnych, oddano 15 kart do głosowania, głosów waŜnych oddano 15. 
Na poszczególnych kandydatów oddano: 

- na Stanisława Brzozowskiego „za” wyborem głosowało12 radnych, „przeciw” 
wyborowi 2 radnych, „wstrzymała się” 1 osoba, 

- na Jana Kacprzyka „za” wyborem głosowało 15 radnych. 
Komisja stwierdza, Ŝe w wyniku głosowania tajnego na wiceprzewodniczących Rady 
wybrani zostali: Pan Stanisław Brzozowski i Pan Jan Kacprzyk. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z załączonymi kartami do głosowania stanowi 
załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 14 osób. W głosowaniu wzięło udział 12 
radnych. 
Uchwała Nr I/7/2006 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu  
w Ostródzie, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
Radny Stanisław Brzozowski zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o nowy 
punkt 8 dotyczący przegłosowania przez Radę uchwał w sprawie wyboru 
przewodniczącego Rady Powiatu, Starosty Ostródzkiego i Wicestarosty 
Ostródzkiego. 
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska wyjaśniła, Ŝe uchwały te stwierdzają wybór  
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i powinny być przegłosowane przez Radę. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku o rozszerzenie porządku 
obrad o no wy pkt 7 w brzmieniu: „Przegłosowanie uchwał w sprawie: wyboru 
przewodniczącego Rady Powiatu w Ostródzie, wyboru Starosty Ostródzkiego  
i wyboru Wicestarosty Ostródzkiego”. 
Dotychczasowe punkty 8 i 9 otrzymają numerację 9 i 10. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 14 radnych, w głosowaniu wzięło udział 
12 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za rozszerzenie porządku obrad  o pkt 8  
w brzmieniu: „Przegłosowanie uchwał w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady 
Powiatu w Ostródzie, wyboru Starosty Ostródzkiego i wyboru Wicestarosty 
Ostródzkiego”. 
 
Wobec powyŜszego przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie wyboru 
przewodniczącego Rady Powiatu w Ostródzie. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 14 radnych, w głosowaniu wzięło udział 
12 radnych. 
Uchwała Nr I/1/2006 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu w 
Ostródzie została podjęta jednogłośnie. 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Starosty Ostródzkiego. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 14 radnych, w głosowaniu wzięło udział 
12 radnych. 
Uchwała Nr I/4/2006 w sprawie wyboru Starosty Ostródzkiego została podjęta 
jednogłośnie. 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty 
Ostródzkiego. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 14 radnych, w głosowaniu udział wzięło 
12 radnych. 
Uchwała Nr I/5/2006 w sprawie wyboru Wicestarosty Ostródzkiego została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski  
i oświadczenia radnych. 
Radni nie zgłosili interpelacji, zapytań, wniosków ani oświadczeń. 
 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy róŜne. 
 
Przewodniczący, w imieniu Rady Powiatu, podziękował byłemu Staroście, 
Wicestaroście, członkom Zarządu oraz Przewodniczącemu Rady za 4 lata cięŜkiej 
wytęŜonej pracy. 
 
Były Starosta Aleksander Gawryluk pogratulował obecnemu Staroście i wszystkim 
członkom Zarządu wyboru, Ŝyczył owocnej pracy i poinformował, Ŝe w dniu 
jutrzejszym przekaŜe oficjalnie urzędowanie i zapozna z pracownikami Starostwa 
Powiatowego. 
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Przewodniczący poinformował, Ŝe zgodnie z art.25c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym, radny ma obowiązek złoŜenia oświadczenia 
majątkowego (w dwóch egzemplarzach). Pierwsze oświadczenie radny jest 
obowiązany złoŜyć w terminie 30 dni od dnia złoŜenia ślubowania. Do pierwszego 
oświadczenia majątkowego jest obowiązek dołączenia informacji dotyczącej 
prowadzenia przez małŜonka działalności gospodarczej na terenie Powiatu, zawarcia 
umów cywilnoprawnych z organami Powiatu oraz zatrudnienia w jednostce 
organizacyjnej Powiatu. Druki oświadczeń majątkowych radni otrzymali  
w materiałach. 
Prawa i obowiązki dotyczące oświadczeń majątkowych i zaprzestania działalności 
gospodarczej zawarte są w art. 25 b-g ustawy o samorządzie powiatowym, której 
treść radni równieŜ otrzymali  materiałach.  
Zgodnie z art.190 ust.1 pkt 1a i 2a ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw, niezłoŜenie w terminach, określonych w odrębnych 
przepisach, oświadczenia o swoim stanie majątkowym, oświadczenia o działalności 
gospodarczej prowadzonej przez małŜonka, oświadczenia o umowach 
cywilnoprawnych zawartych przez małŜonka lub informacji o zatrudnieniu, 
rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowych albo 
zmianie stanowiska małŜonka, niezaprzestanie prowadzenia działalności 
gospodarczej – powoduje wygaśnięcie mandatu radnego.  
Przepis ten obowiązuje od obecnej kadencji Rady. 
 
Powiedział, Ŝe w materiałach, które dzisiaj radni otrzymali jest ankieta, którą naleŜy 
wypełnić i złoŜyć w Biurze Rady w Starostwie pokój Nr 15, do pani Barbary Węglarz. 
 
Prosił równieŜ o zgłaszanie akcesu pracy w komisjach Rady Powiatu. Jeśli Rada nie 
postanowi inaczej, to nazwy i zakres merytoryczny stałych komisji zawarty jest  
w uchwale z dnia 15 listopada 2002r., której kopię radni otrzymali w materiałach. 
W skład Komisji Rewizyjnej, która kontroluje działalność Zarządu oraz powiatowych 
jednostek organizacyjnych, wchodzą radni przedstawiciele wszystkich klubów. 
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe radni otrzymali w dzisiejszych materiałach do 
zapoznania projekt budŜetu powiatu na 2007 rok. Projekt budŜetu został złoŜony  
w Biurze Rady w dniu 14 listopada br. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął I Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie III kadencji. 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
 
 
 
 
 
 
 
 


