
PROTOKÓŁ  Nr I/2014 
Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 1 grudnia 2014r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 1100, zakończono o godz. 1350. 
Podjęto uchwały od Nr I/1/2014 do Nr I/4/2014. 
 
 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 V kadencji, zwołaną przez Komisarza Wyborczego w Elblągu, powitał 
radnych i przybyłych gości oraz na podstawie listy obecności stwierdził kworum, przy 
którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
 

Powiedział, że drugim punktem porządku obrad ustalonym przez Komisarza, 
jest wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze, jednak zaświadczenia zostały już 
radnym doręczone. 
 

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 Tomasza Orłowskiego  
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 Tomasz Orłowski 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. 
 

Kolejnym punktem porządku określonego przez Komisarza było ustalenie 
porządku obrad. 
Radny Senior poinformował, że ten punkt będzie realizowany po wyborze 
przewodniczącego Rady, gdyż radny senior nie ma uprawnień do przeprowadzania 
głosowań. 
 
 Następnym punktem porządku obrad był wybór przewodniczącego Rady 
Powiatu. 
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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 Andrzej Wiczkowski zgłosił do pracy w komisji radnego Grzegorza Kastrau 
oraz radnego Jana Kacprzyka. 
 
Radna Wanda Łaszkowska zgłosiła do pracy w komisji radnego Andrzeja 
Waszczyszyna. 
 
Radny Senior zapytał, czy radni wyrażają zgodę na pracę w komisji. 
 
Radny Grzegorz Kastrau wyraził zgodę na pracę w komisji. 
Radny Jan Kacprzyk wyraził zgodę na pracę w komisji. 
Radny Andrzej Waszczyszyn wyraził 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: Jan Kacprzyk, 
Grzegorz Kastrau i Andrzej Waszczyszyn. 
 
Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko przewodniczącego 
Rady Powiatu. 
 
Radny Czesław Najmowicz zgłosił na stanowisko przewodniczącego radnego 
Wojciecha Palińskiego. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn zgłosił na stanowisko przewodniczącego radną Wandę 
Łaszkowską. 
 
Radny Wojciech Paliński wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radna Wanda Łaszkowska wyraziła 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. 
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Andrzej Waszczyszyn 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. 
 
Wyczytywani, przez członka Komisji Skrutacyjnej radnego Grzegorza Kastrau,  
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 Andrzej Waszczyszyn 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, na kartach do głosowania oddano: 
głosów ważnych – 22, głosów nieważnych 0. Wymagana większość bezwzględna 
wynosi 12. Na poszczególnych kandydatów oraz treść uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Ostródzie oddano głosów: za wyborem radnej 
Wandy Łaszkowskiej głosowało 5 osób, za wyborem radnego Wojciecha Palińskiego 
głosowało 17 radnych. 
Komisja stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego na Przewodniczącego Rady 
Powiatu w Ostródzie został wybrany Pan Wojciech Paliński 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/1/2014 stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Radna Wanda Łaszkowska pogratulowała radnemu Wojciechowi Palińskiemu 
wyboru i wyraziła nadzieję na dobrą współpracę dla dobra powiatu. 
 
Następnie Radny Senior przekazał nowowybranemu Przewodniczącemu 
prowadzenie dalszych obrad. 
 
Przewodniczący Wojciech Paliński podziękował radnym za zaufanie i wyraził 
nadzieję, że podoła temu trudnemu zadaniu. Stwierdził, że jest to zaszczyt, ale  
i jednocześnie zobowiązanie do tego, aby godnie przewodniczyć tej Radzie. 
 
Przewodniczący powołał radnego Tomasza Orłowskiego na sekretarza obrad  
i przedstawił dalszy porządek obrad: 

1. Ustalenie porządku obrad. 
2. Wybór wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 
3. Wolne wnioski. 
4. Zamknięcie sesji. 
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Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. 
 
Radny Antoni Smolak zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad w następujący 
sposób. Po punkcie nr 7 wprowadzenie nowych punktów w brzmieniu:  
8. Wybór Starosty Ostródzkiego. 
9. Wybór Wicestarosty. 
10. Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu. 
Dotychczasowe punkty: Nr 8 „Wolne wnioski” i Nr 9 „Zamknięcie sesji”, otrzymałyby 
numerację 11 i 12. 
 
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art.15 ust.2 ustawy o samorządzie 
powiatowym, rada może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu rady i  zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego 
Antoniego Smolaka. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
„Za” wnioskiem radnego głosowało 17 radnych, „wstrzymało się” 5 radnych. 
Przewodniczący stwierdził, że Rada dokonała zmiany porządku obrad, gdyż wniosek 
uzyskał bezwzględną ilość głosów. 
 
Wobec powyższego, dalszy porządek obrad brzmiał następująco: 

7. Wybór wiceprzewodniczący Rady Powiatu. 
8. Wybór Starosty Ostródzkiego. 
9. Wybór Wicestarosty. 
10. Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu. 
11. Wolne wnioski. 
12. Zamknięcie sesji. 

 
 

Kolejnym punktem porządku obrad był wybór wiceprzewodniczących Rady 
Powiatu. 
 
Przewodniczący zgłosił radną Grażynę Ostas i radną Ewę Szczurowską na 
wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Radna Grażyna Ostas wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Radna Ewa Szczurowska wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący zapytał, czy skład Komisji Skrutacyjnej pozostaje ten sam i zarządził 
głosowanie w tej sprawie. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za poprzednim składem Komisji Skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący zarządził przerwę w obradach w celu przygotowania przez Komisję 
Skrutacyjną kart do głosowania i ustalenia zasad głosowania. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Przewodniczącego Komisji 
Skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania. 
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Radny Andrzej Waszczyszyn poinformował, że głosować można na każdego 
kandydata 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.   
Przewodniczący poprosił członka Komisji Skrutacyjnej o odczytywanie nazwisk 
radnych. 
 
Wyczytywani w kolejności alfabetycznej radni podchodzili do urny i dokonywali 
głosowania. 
Po akcie głosowania Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach, a Komisja 
Skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyników głosowania. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Przewodniczącego  
o przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn 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 22 karty do głosowania. Na kartach do głosowania oddano 22 
głosów ważnych. Większość bezwzględna wynosi 12.  
Na poszczególnych kandydatów oraz treść uchwały w sprawie wyboru 
wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Ostródzie oddano głosów: za wyborem 
radnej Grażyny Ostas głosowało 17 osób, przeciw wyborowi 4 głosy, wstrzymujących 
się – 1 głos,  za wyborem radnej Ewy Szczurowskiej głosowało 17 radnych, przeciw 
wyborowi 4 głosy, wstrzymujących się – 1 głos.. 
Komisja stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego na wiceprzewodniczących Rady 
Powiatu w Ostródzie zostały wybrane Pani Grażyna Ostas i Pani Ewa Szczurowska 
oraz została podjęta uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady 
Powiatu w Ostródzie. 
Protokół wraz z załączonymi  kartami do głosowania stanowi załącznik Nr 5 do 
protokołu. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących 
Rady Powiatu w Ostródzie. 
Uchwała Nr I/2/2014 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący stwierdził, że jest wniosek, aby karty do głosowania rozdawane były 
radnym do stołu. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Rada 15 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”, 
opowiedziała się za wnioskiem. 
 
 Następnym punktem porządku obrad był wybór Starosty Ostródzkiego. 
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. 
 
Następnie zapytał, czy skład Komisji Skrutacyjnej pozostaje ten sam i zarządził 
głosowanie w tej sprawie. 
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W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Rada 21 głosami „za, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, opowiedziała się za 
poprzednim składem Komisji Skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Starosty 
Ostródzkiego. 
 
Radna Grażyna Ostas zgłosiła na to stanowisko radnego Andrzeja Wiczkowskiego. 
Powiedziała, że radny kandydował z Komitetu Porozumienia Samorządowego 
Powiatu Ostróda. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Od 16 lat radny Rady 
Gminy Ostróda, a w ostatniej kadencji – Przewodniczący tej Rady. Obecnie pełni 
funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie. Prosiła o poparcie tej kandydatury. 
 
Przewodniczący zapytał, czy radny wyraża zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Andrzej Wiczkowski wyraził zgodę. 
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zarządził przerwę w obradach w celu przygotowania przez Komisję 
Skrutacyjną kart do głosowania i ustalenia zasad głosowania. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Przewodniczącego Komisji 
Skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn poinformował, że głosuje się stawiając znak „X”  
w jednej z kratek. Postawienie więcej niż jednego znaku „X” albo niepostawienie 
znaku „X” w żadnej kratce obok nazwiska, powoduje nieważność głosu.   
 
Członek Komisji Skrutacyjnej  wyczytywał w kolejności alfabetycznej nazwiska 
radnych, którzy podchodzili i dokonywali głosowania. 
 
Radny Stanisław Brzozowski stwierdził, że zostały naruszone zasady tajnego 
głosowania, ponieważ niektórzy radni wypełniali karty do głosowania przy stole. 
Prosił o powtórzenie głosowania. 
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska odpowiedziała, ze karty nie zostały rozdane 
do stołu, zgodnie z brzmieniem wniosku, jednak zasady tajnego głosowania zostały 
zachowane, ponieważ każdy radny mógł skorzystać z osłony i oddać głos. Zgodnie 
ze Statutem, nie ma reasumpcji głosowania tajnego. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach, a Komisja Skrutacyjna przystąpiła do 
ustalenia wyników głosowania. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Przewodniczącego  
o przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru 
Starosty Ostródzkiego. 
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W trakcie głosowania na sali obecnych było 22 radnych. W głosowaniu wzięło udział 
22 radnych, oddano 22 karty do głosowania. Na kartach do głosowania oddano 22 
głosów ważnych. Większość bezwzględna wynosi 12. „Za” wyborem oddano 17 
głosów, „przeciw” wyborowi oddano 5 głosów. 
Komisja stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego na Starostę Ostródzkiego został 
wybrany Pan Andrzej Wiczkowski oraz została podjęta uchwała w sprawie wyboru 
Starosty Ostródzkiego. 
Protokół wraz z załączonymi  kartami do głosowania stanowi załącznik Nr 7 do 
protokołu. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Starosty Ostródzkiego. 
Uchwała Nr I/3/2014 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
Następnie pogratulował nowowybranemu Staroście Ostródzkiemu. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski podziękował wszystkim paniom i panom radnym za 
zaufanie. Powiedział, że w swojej pracy samorządowej będzie się starał, aby Rada 
była spójnością, bo to jest najważniejsze zadanie osoby, która pełni funkcję starosty. 
Skład tej Rady i zadania przed nią stojące, to bardzo ważna rzecz dla tych, którzy 
zostali wybrani. Deklarował i gwarantował, że powiat to jest skupisko ludzi 
mieszkających na terenie powiatu i to jest najważniejsza rzecz, która stoi przed 
Radą. Stwierdził, że rozwój powiatu, to jest rozwój wszystkich miast i gmin 
znajdujących się na jego terenie. Powiedział, że swoją pracę rozpoczyna jutro, ale 
już dziś deklaruje, że założenia polityki jego i całej Rady, będą konsultowane  
z burmistrzami i wójtami wszystkich gmin, które wchodzą w skład naszego powiatu. 
Będą konsultowane przede wszystkim z radnymi, ponieważ Starosta nie wyobraża 
sobie sytuacji, że nie będzie miał poparcia w Radzie. To bardzo ważna i znacząca 
dla Starosty rzecz, że tak dużą ilością głosów został wybrany. Stwierdził, że jest 
samorządowcem nie politykiem. Od 16 lat pracuje w samorządzie i główną cechą, 
którą posiada, jest umiejętność dialogu i szukanie kompromisu. Sztuką demokracji 
jest się spierać, ale jeszcze większą sztuką jest się dogadywać i szukać kompromisu. 
To jest najważniejsza cecha samorządowca. Jako przewodniczący Rady Gminy  
w Ostródzie współpracował z wójtami i chce tę współpracę przenieść do powiatu. 
Prosił też wszystkich radnych o pomoc, bo wśród radnych są doświadczeni 
samorządowcy, ale są też ludzie młodzi, których entuzjazm bardzo dużo wniesie do 
wspólnej pracy. Jeszcze raz podziękował i wyraził nadzieję, że współpraca z radnymi 
będzie układała się bardzo dobrze. 
Na stanowisko wicestarosty Starosta zgłosił radnego Edmunda Winnickiego. 
Powiedział, że posiada on wykształcenie wyższe magisterskie. Jest absolwentem 
Akademii Wychowania Fizycznego, tej samej którą ukończył również starosta. Od 16 
lat samorządowiec, były Wiceburmistrz Morąga, w latach 1998-2010 – radny Rady 
Miejskiej w Morągu, od 2010 roku – radny Rady Powiatu w Ostródzie. Starosta 
wyraził nadzieję, że rozpoczęta w dniu dzisiejszym współpraca będzie przynosiła 
dobre efekty samorządowe dla całego powiatu. 
 
Radny Włodzimierz Brodiuk  podziękował za 8-letnią współpracę radnym oraz 
pracownikom Starostwa i jednostek organizacyjnych, dzięki którym zostało w tych 
latach zrealizowanych tyle inwestycji. Powiedział o modernizacji obecnego budynku, 
w którym ma swoją siedzibę Starostwo oraz kilka jednostek organizacyjnych,  
o remontach dróg jak również innych inwestycjach. Inwestycje mogły być 
realizowane dzięki ludziom, z którymi jako Starosta mógł współpracować dla dobra 
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Powiatu Ostródzkiego. Oprócz siedziby Starostwa został zrobiony oddział zakaźny, 
dializy i centralna sterylizatornia w szpitalu, remonty kapitalne w szkołach. W pełni 
została wykorzystana szansa sięgnięcia po środki unijne. Zdaniem radnego, ten czas 
nie został stracony. Podziękował koalicji, która przez osiem lat była stała, 
pracownikom każdemu z osobna od naczelników począwszy. Stwierdził, że jest to 
wspaniała wyszkolona kadra, po wielu specjalizacjach, a przede wszystkim są to 
ludzie, którzy znają doskonale temat na swoim odcinku pracy. Dzięki pomocy tych 
ludzi mogły powstawać inwestycje, których życzył również nowej koalicji. Powiedział, 
że opozycja będzie kibicować obecnej koalicji rządzącej w sięganiu po środki 
zewnętrzne. Stwierdził, że przez osiem lat wydano na inwestycje i remonty 175 mln 
zł. Zna doskonale każdy odcinek budżetu, który był tworzony. Podziękował Pani 
Bożenie Szewczyk Skarbnik Powiatu za to, że ten powiat dzisiaj nie jest zadłużony. 
Chociaż nie raz ciężko się z nią rozmawiało, to jest ona zawodowcem. „Myślę, że 
będziecie mieli w nas konstruktywną opozycję, a nie jak prze te osiem lat – 
krzyczącą, przeszkadzającą, opluwającą. Tego od nas nigdy nie usłyszycie.” 
Na koniec radny podziękował byłemu Wicestaroście Stanisławowi Brzozowskiemu za 
doskonałą współpracę.  
 
 Kolejnym punktem porządku obrad był wybór Wicestarosty. 
Przewodniczący poinformował, 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. 
Zaproponował powrót do metody głosowania, jaka była na początku, czyli 
wyczytywanie, przez członka Komisji Skrutacyjnej radnego Grzegorza Kastrau,  
w kolejności alfabetycznej radnych, którzy będą podchodzili do urny i dokonywali 
głosowania. 
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem Przewodniczącego. 
 
Przewodniczący zapytał radnego Edmunda Winnickiego, czy wyraża zgodę na 
kandydowanie. 
Radny Edmund Winnicki wyraził zgodę. 
 
Przewodniczący zapytał, czy skład Komisji Skrutacyjnej pozostaje ten sam. 
 W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za poprzednim składem Komisji Skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący zarządził przerwę w obradach w celu przygotowania przez Komisję 
Skrutacyjną kart do głosowania i ustalenia zasad głosowania. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Przewodniczącego Komisji 
Skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn poinformował, że głosuje się stawiając znak „X”  
w jednej z kratek. Postawienie więcej niż jednego znaku „X” albo niepostawienie 
znaku „X” w żadnej kratce, powoduje nieważność głosu.   
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Członek Komisji Skrutacyjnej  wyczytywał w kolejności alfabetycznej nazwiska 
radnych, którzy podchodzili i dokonywali głosowania. 
 
Po akcie głosowania Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach, a Komisja 
Skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyników głosowania. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Przewodniczącego  
o przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru 
Wicestarosty. 
W trakcie głosowania na sali obecnych było 22 radnych. W głosowaniu wzięło udział 
22 radnych, oddano 22 karty do głosowania, na których oddano 22 głosy ważne. „Za” 
wyborem oddano 17 głosów, „przeciw” wyborowi oddano 5 głosów, „wstrzymujących 
się” – 0 głosów. Komisja stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego na Wicestarostę 
został wybrany Pan Edmund Winnicki i podjęta została uchwała w sprawie wyboru 
Wicestarosty. 
Protokół wraz z załączonymi  kartami do głosowania stanowi załącznik Nr 9 do 
protokołu. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty. 
Uchwała Nr I/4/2014 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 
Wicestarosta Edmund Winnicki podziękował radnym za kredyt zaufania. Stwierdził, 
że jest bardzo szczęśliwy, ponieważ jest to chyba historyczny moment dla 
przedstawiciela Morąga w Radzie Powiatu. To jest V kadencja i Morąg ma po raz 
pierwszy Wicestarostę. Obiecał, że ta kadencja będzie inna niż pozostałe. Wspólnie 
ze Starostą będą robić wszystko, żeby ta Rada pracowała razem, żeby ta Rada była 
faktycznie siłą doradczą dla Starosty i Zarządu Powiatu. Wszystkich chętnych 
radnych zaprasza się do współpracy. Będzie to na pewno powiat, w którym do 
współpracy zaprosi się wszystkie gminy, wszystkich wójtów i burmistrzów, którzy 
będą nakreślali kierunki rozwoju naszego powiatu. 
 
Przewodniczący zarządził 15 minut przerwy w obradach. 
 
Po przerwie, Przewodniczący wznowił obrady i poinformował, że wybór pozostałych 
członków Zarządu jest następnym punktem porządku obrad. 
 
Przewodniczący zapytał, czy skład Komisji Skrutacyjnej pozostaje ten sam. 
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 
Rada jednogłośnie opowiedziała się za poprzednim składem Komisji Skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący poprosił Starostę o przedstawienie kandydatów na pozostałych 
członków Zarządu Powiatu. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski, na pozostałych członków Zarządu Powiatu zgłosił: 

1) radnego Cezarego Peca, 
2) radnego Antoniego Smolaka, 
3) radnego Piotra Strzylaka. 

 
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
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Przewodniczący zarządził przerwę w obradach w celu przygotowania przez Komisję 
Skrutacyjną kart do głosowania i ustalenia zasad głosowania. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Przewodniczącego Komisji 
Skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn poinformował, że głosuje się na każdego kandydata, 
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.   
 
Członek Komisji Skrutacyjnej  wyczytywał w kolejności alfabetycznej nazwiska 
radnych, którzy podchodzili i dokonywali głosowania. 
 
Po akcie głosowania Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach, a Komisja 
Skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyników głosowania. 
 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Przewodniczącego  
o przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru 
trzech członków Zarządu Powiatu. 
W trakcie głosowania na sali obecnych było22 radnych. W głosowaniu wzięło udział 
22 radnych, oddano 22 karty do głosowania, na których oddano 22 głosy ważne. „Za” 
wyborem radnego Cezarego Peca oddano 11 głosów, „przeciw” wyborowi – 11 
głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów. „Za” wyborem radnego Antoniego Smolaka 
oddano 11 głosów, „przeciw” wyborowi – 11 głosów, „wstrzymujących się” – 0 
głosów. „Za” wyborem radnego Piotra Strzylaka oddano 11 głosów, „przeciw” 
wyborowi – 11 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów. 
Komisja stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego nie dokonano wyboru członków 
Zarządu Powiatu. 
Protokół wraz z załączonymi  kartami do głosowania stanowi załącznik Nr 11 do 
protokołu. 
 
 
 Następnym punktem porządku obrad były wolne wnioski. 
 
Przewodniczący poinformował, że radni w materiałach w dniu dzisiejszym otrzymali 
informację dotyczącą obowiązków radnych wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie powiatowym i 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. 
W materiałach jest również ankieta, o którą należy wypełnić i złożyć ją w Biurze Rady 
w Starostwie pokój Nr 216, do pani Barbary Węglarz. 
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Przewodniczący prosił 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. 
Radni mogą tworzyć kluby radnych. W skład Komisji Rewizyjnej, która kontroluje 
działalność Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, wchodzą radni – 
przedstawiciele wszystkich klubów. 
 
Obecnie rozdawany jest wszystkim radnym  projekt budżetu powiatu na rok 2015. 
Projekt został złożony w Biurze Rady w dniu 14 listopada br. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął  
I inauguracyjną Sesję Rady Powiatu w Ostródzie V kadencji. 
 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
 

Wojciech Paliński 
 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 
 
  


