
PROTOKÓŁ  Nr I/2010 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 30 listopada 2010r. 
 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 9.10, zakończono o godz. 12.10. 
Podjęto uchwały od Nr I/1/2010 do Nr I/6/2010. 
 
 W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
 
 Radny Senior Stanisław Brzozowski otworzył I Sesję Rady Powiatu  
w Ostródzie IV kadencji, powitał radnych i przybyłych gości oraz na podstawie listy 
obecności stwierdził quorum, przy którym może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 
Następnie poinformował, że stosownie do postanowień art.20 ust.1 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, radny przed objęciem mandatu składa 
ślubowanie. Zgodnie ze Statutem Powiatu Ostródzkiego, ślubowanie odbywa się  
w ten sposób, że po odczytaniu roty, wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają 
słowo „ślubuję”, a następnie potwierdzają złożenie ślubowania własnoręcznym 
podpisem pod tekstem roty, który mają przed sobą. Ślubowanie może być złożone  
z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. 
 
Radny Senior poprosił najmłodszego wiekiem radnego Jana Kacprzyka o odczytanie 
listy radnych w celu złożenia 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”, 
a następnie potwierdzali złożenia ślubowania własnoręcznym podpisem pod tekstem 
roty. 
Kartki z tekstem roty ślubowania z podpisami radnych stanowią załącznik nr 2 do 
protokołu. 
 
Na sekretarza obrad Radny Senior powołał radnego Jerzego Adamowicza. 
 
Następnie przedstawił dalszy porządek obrad: 

1. Wybór przewodniczącego Rady Powiatu. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 
3. Wybór wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 
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 Powiatu. 
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7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
8. Sprawy różne. 
 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 
 
 Drugim punktem porządku obrad był wybór przewodniczącego Rady Powiatu. 
Radny Senior poinformował, że 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. 
Następnie zarządził głosowanie w sprawie 3-osobowego składu Komisji Skrutacyjnej. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na 3-osoboy skład Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk zgłosił do pracy w komisji radnego Zygmunta Komara, 
radną Teresę Stasiulewicz i radną Grażynę Ostas. 
 
Radny Cezary Wawrzyński zgłosił do pracy w komisji radnego Cezarego Peca oraz 
złożył wniosek o rozszerzenie składu komisji do 4 osób. 
 
Radny Senior przypomniał, że Rada zatwierdziła już 3 - osobowy skład Komisji 
Skrutacyjnej. 
 
W związku z powyższym radna Grażyna Ostas wycofała swoją kandydaturę z pracy 
w komisji. 
 
Radny Senior zapytał, czy pozostali kandydaci wyrażają zgodę na pracę w komisji. 
 
Radny Zygmunt Komar wyraził zgodę na pracę w komisji. 
Radny Cezary Pec wyraził zgodę na pracę w komisji. 
Radna Teresa Stasiulewicz wyraziła zgodę na pracę w komisji. 
 
Radny Senior zarządził głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej  
w proponowanym składzie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Rada jednogłośnie powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: Teresa Stasiulewicz, 
Zygmunt Komar i Cezary Pec. 
 
Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko przewodniczącego 
Rady Powiatu. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk zgłosił na stanowisko przewodniczącej Rady Powiatu 
radną Wandę Łaszkowską Swoją rekomendację uzasadnił tym, iż radna jest osobą 
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wszystkim znaną, bardzo lubianą, bardzo merytoryczną, byłą i obecna radną. Prosił 
całą Radę o jej poparcie. 
 
Radny Bogusław Fijas zgłosił na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu 
radnego Jana Kacprzyka. Swoja rekomendację uzasadnił tym, iż radny w poprzedniej 
kadencji był wiceprzewodniczącym Rady i dał się poznać, jako osoba poza 
podziałami. Spokojem starał się przyczynić do tego, aby ta Rada dobrze 
funkcjonowała. Jest osobą godną zaufania.  
 
Radna Wanda Łaszkowska wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Radny Jan Kacprzyk wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Następnie Radny Senior ogłosił przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się 
Komisji Skrutacyjnej, przygotowania kart do głosowania i ustalenia zasad 
głosowania. 
 
Po przerwie Radny Senior wznowił obrady i poprosił przewodniczącego Komisji 
Skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Zygmunt Komar poinformował, że 
głosować można tylko na jednego kandydata stawiając znak „X” w wybranej kratce 
obok nazwiska. Postawienie znaku „X” w kratce obok nazwiska więcej niż jednego 
kandydata albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce, powoduje nieważność 
głosu. Poinformował również, że radni otrzymają karty do głosowania, na których 
dokonają wyboru przewodniczącego rady, jednocześnie oddadzą swój głos za treścią 
uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady. Podyktowane jest to tym, ze po 
głosowaniu tajnym nie powinno się głosować uchwały w sprawie wyboru w 
głosowaniu tajnym. Taka praktyka kwestionowana jest przez organ nadzoru. 
 
Członek Komisji Skrutacyjnej radny Cezary Pec powiedział, że nie zgadza się  
z pozostałymi członkami Komisji Skrutacyjnej co do sposobu przeprowadzenia 
głosowania. Stwierdził, że proponował, aby to się odbyło sprawnie z zachowaniem 
tajności, czyli w ten sposób, że wyczytywany radny podchodzi odbiera kartkę, idzie 
do urny, skreśla i głosuje. Natomiast komisja już rozdaje kartki wszystkim radnym  
co, zdaniem radnego, nie jest wskazane. 
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska odpowiedziała, że jest przygotowane miejsce 
za parawanem. Każdy radny, który sobie tego życzy, może zagłosować za tym 
parawanem i wtedy zasada tajności zostanie zachowana. Radni nie muszą głosować 
przy stołach. 
 
Radny Grzegorz Socha zapytał, kiedy głos jest ważny, a kiedy nieważny,  
w przypadku wstrzymania się od głosu. 
 
Radny Zygmunt Komar odpowiedział, że jest tam miejsce na krzyżyk „wstrzymuję 
się”. 
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska przypomniała pouczenie przedstawione przez 
przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej: „Głosować można tylko na jednego 
kandydata stawiając znak „X” w wybranej kratce obok nazwiska. Postawienie znaku 
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„X” w kratce obok nazwiska więcej niż jednego kandydata, powoduje nie ważność 
głosu”. Radni mogą oczywiście zmienić te zasady, bo to jest tylko propozycja Komisji 
Skrutacyjnej, która proponuje tego typu głosowanie. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk zapytał, czy jak ktoś się pomyli, to można parafować to  
i postawić krzyżyk w innej kratce. 
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska odpowiedziała, że trzeba ustalić, czy przy 
pomyłce dopuszczalne jest parafowanie, czy nie. Rada musi to ustalić. 
 
Radny Edmund Winnicki stwierdził, że Komisja Skrutacyjna ustaliła zasady 
głosowania i nikt z radnych nie negował tego. Zostały rozdane kartki do głosowania  
i w związku z tym radni przystąpili do głosowania. Temat jest zamknięty. 
 
Radny Cezary Wawrzyński stwierdził, że zasady głosowania powinny być ustalone 
przed rozdaniem kartek, jeśli kartki zostały rozdane, to „już klamka zapadła”. 
 
Radca Marzenna Koziorowska powiedziała, że to oznacza, że radni akceptują 
zaproponowany przez Komisję Skrutacyjna sposób głosowania i nie uznają żadnych 
modyfikacji dotyczących parafowania. 
 
Radny Senior zamknął dyskusję w tym temacie i prosił Przewodniczącego Komisji 
Skrutacyjnej o odczytywanie nazwisk radnych. 
 
Wyczytywani w kolejności alfabetycznej radni podchodzili do urny i dokonywali 
głosowania. 
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  
o przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radny Zygmunt Komar przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru 
przewodniczącego Rady Powiatu w Ostródzie. 
W trakcie głosowania na sali obecnych było 22 radnych, w głosowaniu udział wzięło 
22 radnych, oddano kart do głosowania – 22, głosów ważnych oddano 21, 
nieważnych 1, większość bezwzględna wynosi 12.  
Na poszczególnych kandydatów oraz treść uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Ostródzie oddano głosów: na radnego Jana 
Kacprzyka  „za” wyborem było 9 głosów, „przeciw” wyborowi 0 głosów, 
„wstrzymujących się” 0 głosów, na radną Wandę Łaszkowską „za” wyborem było 12 
głosów, „przeciw” wyborowi 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. 
Komisja stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego na Przewodniczącą Rady 
Powiatu w Ostródzie została wybrana Pani Wanda Łaszkowska oraz została podjęta 
uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Ostródzie. 
Protokół wraz z załączonymi  kartami do głosowania stanowi załącznik Nr 3 do 
protokołu. 
Radny Senior odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Powiatu w Ostródzie. 
Uchwała Nr I/1/2010 stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
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Następnie radny Senior przekazał nowowybranej Przewodniczącej prowadzenie 
obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska podziękowała radnym za wybór  
i obiecała, że postara wywiązać się ze swoich obowiązków jak najlepiej. Z góry 
przeprosiła za potknięcia. Apelowała do radnych o wzajemny szacunek, tolerancję  
i zrozumienie. Prosiła o merytoryczną dyskusję, żeby na sesjach było spokojniej niż 
w poprzedniej kadencji. Poinformowała, że jest drugą kadencję radną Rady Powiatu. 
Przez 20 lat była sekretarzem gminy w Łukcie oraz dwie kadencje radną Rady Gminy 
w Łukcie, w tym jedną kadencję przewodniczącą tej Rady. Obecnie kieruje dwoma 
organizacjami pozarządowymi: Fundacją Rozwoju Regionu Łukta i Związkiem 
Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki, która jest lokalną grupą działania. Prosiła  
o wyrozumiałość, jeśli popełni błędy w prowadzeniu sesji. 
 
 
 Trzecim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego. 
Przewodnicząca poinformowała, że 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). 
Zgodnie z powyższym przygotowany jest projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia 
mandatu Pana Aleksandra Gawryluka, który w wyborach 21 listopada br. został 
wybrany na Burmistrza Miasta i Gminy Miłakowo. 
 
Następnie odczytała treść projektu uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, została podjęta przez 
Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 Wybór wiceprzewodniczących Rady Powiatu był kolejnym punktem porządku 
obrad. 
Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z art.14 ust. 1 ustawy o samorządzie 
powiatowym, Rada Powiatu wybiera ze swego grona jednego lub dwóch 
wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składu rady, w glosowaniu tajnym. 
Zgodnie z § 12 ust.1 Statutu Powiatu Ostródzkiego, Rada wybiera ze swego grona 
dwóch wiceprzewodniczących. 
 
Następnie zapytała, czy skład Komisji Skrutacyjnej pozostaje ten sam. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za poprzednim składem Komisji Skrutacyjnej. 
 
Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów na stanowiska 
wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 
Po czym zgłosiła na te stanowiska radnego Andrzeja Waszczyszyna i radnego 
Mieczysława Piaścika. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn wyraził zgodę na kandydowanie. 
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Radny Mieczysław Piaścik wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Bogusław Fijas zgłosił na stanowisko wiceprzewodniczącego radnego Jana 
Kacprzyka. 
Radny Jan Kacprzyk wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodnicząca zarządziła przerwę w obradach w celu przygotowania przez Komisję 
Skrutacyjną kart do głosowania i ustalenia zasad głosowania. 
 
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i poprosiła Przewodniczącego Komisji 
Skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania. 
 
Radny Zygmunt Komar poinformował, że głosować można najwyżej na dwóch 
kandydatów stawiając znak „X” w wybranej kratce obok nazwiska. Postawienie 
więcej niż jednego znaku „X” w kratkach obok nazwiska jednego kandydata albo 
niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce obok nazwiska, powoduje nieważność 
głosu.  Poinformował również, że radni na kartach do głosowania oddadzą swój głos 
także za treścią uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady. 
 
Przewodnicząca poprosiła Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytywanie 
nazwisk radnych. 
 
Wyczytywani w kolejności alfabetycznej radni podchodzili do urny i dokonywali 
głosowania. 
Po akcie głosowania Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach, a Komisja 
Skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyników głosowania. 
 
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i poprosiła Przewodniczącego  
o przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radny Zygmunt Komar przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru 
wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Ostródzie. 
W trakcie głosowania na sali obecnych było 22 radnych, w głosowaniu udział wzięło 
22 radnych, oddano kart do głosowania – 22, głosów ważnych oddano 22, 
nieważnych 0, większość bezwzględna wynosi 12.  
Na poszczególnych kandydatów oraz treść uchwały w sprawie wyboru 
wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Ostródzie oddano głosów:  

a) na radnego Jana Kacprzyka  „za” wyborem było 10 głosów, „przeciw” 
wyborowi 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów,  

b) na radnego Mieczysława Piaścika „za” wyborem było 14 głosów, „przeciw” 
wyborowi 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, 

c) na radnego Andrzej Waszczyszyna „za” wyborem było 12 głosów, „przeciw” 
wyborowi 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. 

Komisja stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego na wiceprzewodniczących Rady 
Powiatu w Ostródzie zostali wybrani: Pan Mieczysław Piaścik i Pan Andrzej 
Waszczyszyn oraz została podjęta uchwała w sprawie wyboru 
wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Ostródzie. 
Protokół wraz z załączonymi  kartami do głosowania stanowi załącznik Nr 6 do 
niniejszego protokołu. 
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Przewodnicząca przedstawiła treść uchwały. 
Uchwała Nr I/3/2010 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu  
w Ostródzie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyboru 
Starosty Ostródzkiego. 
Przewodnicząca poinformowała, że rada dokonuje wyboru zgodnie z art.27 ust.2 
ustawy o samorządzie powiatowym bezwzględną większością głosów ustawowego 
składu rady, w głosowaniu tajnym. 
 
Następnie zapytała, czy skład Komisji Skrutacyjnej pozostaje ten sam. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za poprzednim składem Komisji Skrutacyjnej. 
 
Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Starosty 
Ostródzkiego. 
 
Radny Bogdan Głowacz zgłosił na stanowisko Starosty Ostródzkiego radnego 
Włodzimierza Brodiuka. Radny powiedział, że tej kandydatury nie trzeba uzasadniać, 
ponieważ radny pełnił tę funkcję przez całą poprzednią kadencję i sprawdził się. 
 
Radny Grzegorz Socha zgłosił na stanowisko Starosty Ostródzkiego kandydaturę 
radnego Edmunda Winnickiego. Powiedział, że radny jest mieszkańcem Gminy 
Morąg, posiada wyższe wykształcenie magisterskie. Jest niesamowicie lubiany  
w swoim środowisku, o czym świadczą wyniki, jakie uzyskał kandydując do Rady 
Powiatu. Radny wyraził nadzieję, że ta kandydatura pozwoliłaby na prowadzenie 
polityki bardziej zrównoważonego rozwoju, ponieważ Powiat Ostródzki, to nie tylko 
miasto Ostróda, ale również druga duża aglomeracja, jaką jest gmina i miasto Morąg. 
Prosił o oddanie głosu na radnego Winnickiego. 
 
Radny Cezary Pec powiedział, że zanim radni dokonają aktu głosowania, chciałby 
podzielić się pewną uwagą. Stwierdził, że w przeciwieństwie do radnego Głowacza, 
uważa, iż uzasadnienie do kandydatury Włodzimierza Brodiuka jest wskazane. Radni 
z poprzedniej kadencji znają radnego Brodiuka z tego, że był mało merytorycznym 
starostą, natomiast dał się poznać, jako bardzo dbający o swój pijar. Między innymi 
temu służyło 600 tys. zł w budżecie na promocję. Powiedział, że ma wątpliwości co 
do uczciwości Starosty. Starosta przebywał i dalej przebywa na urlopie, co nie 
przeszkadza mu w wykorzystywaniu służbowego samochodu do celów prywatnych. 
Jest to wykorzystywanie swojego stanowiska i narażanie samorządu powiatowego na 
dodatkowe koszty. To się wiąże z fałszowaniem dokumentów, ponieważ karta 
drogowa na pewno nie mogła być wystawiona na Starostę, skoro przebywa on na 
urlopie. Zdaniem radnego, radny Włodzimierz Brodiuk nie jest godny, żeby piastować 
stanowisko Starosty Ostródzkiego i być Starostą radnego. 
 
Sekretarz Powiatu Tomasz Kowalewski  powiedział, że padło wiele twierdzeń z ust 
radnego Peca, które są nieprawdziwe. Stwierdził, że Starosta został skierowany na 
urlop przez Sekretarza i pełni obowiązki Starosty podpisując listę obecności. To co 
robi Starosta, czy ten urlop wykorzystuje, czy przychodzi do pracy i podpisuje listę 
obecności, to jest wybór Starosty. Jeśli chodzi o wykorzystywanie samochodu 
służbowego, to zarządzenie Starosty określa jasno, kto jest upoważniony do 
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kierowania pojazdami. Pan Starosta takie upoważnienie posiada, jak również pan 
Wicestarosta, Sekretarz i wiele osób z urzędu, nie tylko tym samochodem ale i 
innymi również. To zarządzenie Starosty jest dostępne w urzędzie dla wszystkich. 
 
Przewodnicząca zapytała kandydatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie na 
stanowisko Starosty Ostródzkiego. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk wyraził zgodę. 
Radny Edmund Winnicki wyraził zgodę. 
 
Przewodnicząca zarządziła przerwę w obradach w celu przygotowania przez Komisję 
Skrutacyjną kart i zasad głosowania. 
 
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i poprosiła Przewodniczącego Komisji 
Skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania. 
 
Radny Zygmunt Komar poinformował, że głosować można tylko na jednego 
kandydata stawiając znak „X” w wybranej kratce obok nazwiska. Postawienie znaku 
„X” w kratce obok nazwiska więcej niż jednego kandydata albo niepostawienie znaku 
„X” w żadnej kratce, powoduje nieważność głosu.  Poinformował również, że radni na 
kartach do głosowania oddadzą swój głos także za treścią uchwały w sprawie wyboru 
Starosty Ostródzkiego. 
 
Przewodnicząca poprosiła Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytywanie 
nazwisk radnych. 
 
Wyczytywani w kolejności alfabetycznej radni podchodzili do urny i dokonywali 
głosowania. 
Po akcie głosowania Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach, a Komisja 
Skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyników głosowania. 
 
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i poprosiła Przewodniczącego  
o przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radny Zygmunt Komar przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Starosty 
Ostródzkiego. 
W trakcie głosowania na sali obecnych było 22 radnych, w głosowaniu udział wzięło 
22 radnych, oddano kart do głosowania – 22, głosów ważnych oddano 22, 
nieważnych 0, większość bezwzględna wynosi 12.  
Na poszczególnych kandydatów oraz treść uchwały w sprawie wyboru Starosty 
Ostródzkiego oddano głosów: na radnego Włodzimierza Brodiuka  „za” wyborem było 
13 głosów, „przeciw” wyborowi 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, na radnego 
Edmunda Winnickiego „za” wyborem było 9 głosów, „przeciw” wyborowi 0 głosów, 
„wstrzymujących się” 0 głosów. 
Komisja stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego na Starostę Ostródzkiego został 
wybrany Pan Włodzimierz Brodiuk oraz została podjęta uchwała w sprawie wyboru 
Starosty Ostródzkiego. 
Protokół wraz z załączonymi  kartami do głosowania stanowi załącznik Nr 8 do 
niniejszego protokołu. 
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Przewodnicząca przedstawiła treść uchwały. 
Uchwała Nr I/4/2010 w sprawie wyboru Starosty Ostródzkiego stanowi załącznik nr 9 
do protokołu. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk podziękował za wybór i wiązankę kwiatów, którą 
otrzymał przekazał pani Bożenie Szewczyk Skarbnik Powiatu. Stwierdził, że jest ona 
stabilizatorem i pewnością tego powiatu, jak również gwarantuje funkcjonowanie tego 
samorządu. Powiedział, ze ma 56 lat i stara się w swoim życiu kierować pewnymi 
zasadami, które odebrał od swoich rodziców, a które również przekazuje swoim 
dzieciom. Wyraził nadzieję, ze w tej kadencji będzie lepsza współpraca z radnymi 
opozycyjnymi, ponieważ w poprzedniej kadencji zostały wykorzystane wszelkie 
możliwości pozyskania środków zewnętrznych dla powiatu. Następnie Starosta 
przypomniał w skrócie niektóre dokonania w różnych dziedzinach poprzedniej 
kadencji Zarządu i Rady. Wyraził nadzieję, że ta kadencja będzie również dobra dla 
powiatu. Powiedział, że nie chce tego powiatu dzielić i „wyciąga ręce” do opozycji. 
Starosta pogratulował na koniec wszystkim radnym wyboru do Rady Powiatu. 
 
Przewodnicząca stwierdziła, że radni poprzedniej kadencji nie mają się czego 
wstydzić, ponieważ bardzo dużo udało się zrobić. Musi ktoś bardzo nie chcieć 
widzieć tego, co zostało zrobione. 
 
 Szóstym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyboru 
Wicestarosty Ostródzkiego. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że 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 zapytała, czy skład Komisji Skrutacyjnej pozostaje ten sam. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za poprzednim składem Komisji Skrutacyjnej. 
 
Przewodnicząca poprosiła Starostę o przedstawienie kandydata na stanowisko 
Wicestarosty Ostródzkiego. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk przedstawił kandydata na stanowisko Wicestarosty 
Ostródzkiego w osobie radnego Stanisława Brzozowskiego. 
Radny Stanisław Brzozowski wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodnicząca zarządziła przerwę w obradach w celu przygotowania przez Komisję 
Skrutacyjną kart i zasad głosowania. 
 
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i poprosiła Przewodniczącego Komisji 
Skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania. 
 
Radny Zygmunt Komar poinformował, że głosować można stawiając znak „X”  
w jednej z kratek. Postawienie więcej niż jednego znaku „X” lub niepostawienie 
znaku „X” w żadnej kratce, powoduje nieważność głosu. Przypomniał również, że 
radni na kartach do głosowania oddadzą swój głos także za treścią uchwały  
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w sprawie wyboru Wicestarosty Ostródzkiego. 
 
Przewodnicząca poprosiła Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytywanie 
nazwisk radnych. 
 
Wyczytywani w kolejności alfabetycznej radni podchodzili do urny i dokonywali 
głosowania. 
Po akcie głosowania Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach, a Komisja 
Skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyników głosowania. 
 
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i poprosiła Przewodniczącego  
o przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radny Zygmunt Komar przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru 
Wicestarosty Ostródzkiego. 
W trakcie głosowania na sali obecnych było 22 radnych, w głosowaniu udział wzięło 
22 radnych, oddano kart do głosowania – 22, głosów ważnych oddano 22, 
nieważnych 0.  
Na kandydata Stanisława Brzozowskiego oraz treść uchwały w sprawie wyboru 
Wicestarosty Ostródzkiego oddano głosów:  „za” wyborem było 14 głosów, „przeciw” 
wyborowi 7 głosów, „wstrzymujących się” 1 głosów. 
Komisja stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego na Wicestarostę Ostródzkiego 
został wybrany Pan Stanisław Brzozowski oraz została podjęta uchwała w sprawie 
wyboru Wicestarosty Ostródzkiego. 
Protokół wraz z załączonymi  kartami do głosowania stanowi załącznik Nr 10 do 
niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła treść uchwały. 
Uchwała Nr I/5/2010 w sprawie wyboru Wicestarosty Ostródzkiego, stanowi załącznik 
nr 11 do protokołu. 
 
Wicestarosta Stanisław Brzozowski podziękował za zaufanie, jakim radni go 
obdarzyli głosując na niego. Powiedział, że w swojej przyszłej pracy będzie kierował 
się sprawiedliwością, wiedzą jaką posiada i będzie wykonywał wszystkie obowiązki 
zlecone przez przełożonego, czyli Starostę. 
 
 Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyboru 
pozostałych członków Zarządu Powiatu. 
 
Następnie zapytała, czy skład Komisji Skrutacyjnej pozostaje ten sam. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za poprzednim składem Komisji Skrutacyjnej. 
 
Przewodnicząca poprosiła Starostę o przedstawienie kandydatów na pozostałych 
członków Zarządu Powiatu. 
 
Starosta Włodzimierz Brodiuk podziękował poprzedniemu Zarządowi Powiatu, który 
pracował przez 3 lata w 5-osobowym składzie, a ostatnie kilka miesięcy w składzie 4-
osobowym. Był to zarząd stały w swoich działaniach i przewidywalny. Do składu 
Zarządu w tej kadencji Starosta zarekomendował radną Irenę Jara, radnego 
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Bogdana Głowacza i radnego Jerzego Adamowicza. Powiedział, że radna Irena Jara 
jest osobą znaną o wielkim sercu, która potrafiła zawieźć ok. 1000 osób na 
mammografię, i która bez pieniędzy pracuje dla drugiego człowieka. Radny Bogdan 
Głowacz jest mieszkańcem gminy Morąg, a w 2005 roku był prezesem Powiatowego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie SA, kiedy szpital przeżywał ciężkie czasy. 
Radny Jerzy Adamowicz  był członkiem poprzedniego zarządu i gwarantuje ciągłość 
władzy. Był bardzo dociekliwym ale merytorycznie bardzo dobrym członkiem tego 
zarządu. 
 
Radna Irena Jara wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Radny Bogdan Głowacz wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radny Jerzy Adamowicz wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodnicząca zarządziła przerwę w obradach w celu przygotowania przez Komisję 
Skrutacyjną kart i zasad głosowania. 
 
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i poprosiła Przewodniczącego Komisji 
Skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania. 
 
Radny Zygmunt Komar poinformował, że głosuje się stawiając znak „X” w wybranej 
jednej kratce obok nazwiska. Postawienie więcej niż jednego znaku „X” w kratkach 
obok nazwiska jednego kandydata albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce 
obok nazwiska, powoduje nieważność głosu. Przypomniał również, że radni na 
kartach do głosowania oddadzą swój głos także za treścią uchwały w sprawie wyboru 
pozostałych członków Zarządu Powiatu. 
 
Przewodnicząca poprosiła Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytywanie 
nazwisk radnych. 
 
Wyczytywani w kolejności alfabetycznej radni podchodzili do urny i dokonywali 
głosowania. 
Po akcie głosowania Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach, a Komisja 
Skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyników głosowania. 
 
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i poprosiła Przewodniczącego  
o przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radny Zygmunt Komar przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru 
pozostałych członków Zarządu Powiatu w Ostródzie. 
W trakcie głosowania na sali obecnych było 22 radnych, w głosowaniu udział wzięło 
22 radnych, oddano kart do głosowania – 22, głosów ważnych oddano 22, 
nieważnych 0. Na poszczególnych kandydatów oraz treść uchwały w sprawie wyboru 
pozostałych członków Zarządu Powiatu oddano głosów: 
a) na radnego Jerzego Adamowicza „za” wyborem 13 głosów, „przeciw” wyborowi 9 
głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, 
b) na radnego Bogdana Głowacza „za” wyborem 13 głosów, „przeciw” wyborowi 9 
głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, 
c) na radną Irenę Jara „za” wyborem 13 głosów, „przeciw” wyborowi 9 głosów, 
„wstrzymujących się” 0 głosów. 
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Komisja stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego na trzech członków Zarządu 
Powiatu wybrani zostali: Jerzy Adamowicz, Bogdan Głowacz i Irena Jara oraz została 
podjęta uchwała w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu. 
 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 12 
do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła treść uchwały. 
Uchwała Nr I/6/2010 w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu, 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych. 
Zgłoszeń w tym punkcie nie było. 
 
 Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że radni w materiałach otrzymali informację 
dotyczącą obowiązków radnych wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o 
samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz 
druki oświadczeń majątkowych, które należy złożyć w terminie 30 dni od dnia 
złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest 
obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia 
działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym uzyskał 
mandat, jeżeli taką działalność prowadził. 
Powiedziała, że w materiałach jest ankieta, którą należy wypełnić i złożyć w Biurze 
Rady w Starostwie Powiatowym pokój Nr 15, do pani Barbary Węglarz. 
Prosiła również 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 wraz ze zmianą radni otrzymali w 
materiałach. 
Powiedziała, że radni otrzymali w dzisiejszych materiałach projekt budżetu powiatu 
na 2011 rok, który został złożony w Biurze rady w dniu 10 listopada br. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła I Sesję Rady 
Powiatu w Ostródzie IV kadencji. 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
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