
PROTOKÓŁ  Nr I/2018 
z sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 19 listopada 2018r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 1000, zakończono o godz. 1225. 
Podjęto uchwały od Nr I/1/2018 do Nr I/6/2018. 
 
 W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Radny Senior Zbigniew Zabłocki otworzył I Sesję Rady Powiatu w Ostródzie VI 
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. 
 
Poinformował, że obrady Rady Powiatu są rejestrowane za pomocą urządzeń 
nagrywających dźwięk i obraz, a osoby uczestniczące w sesji wyrażają zgodę na 
przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl  art. 6 ust. 1 lit. a 
oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 
2016r. - tzw. RODO. 
 
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 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”. 
 
Po czym poprosił najmłodszego wiekiem radnego Stanisława Orzechowskiego  
o odczytanie listy radnych w celu złożenia ślubowania. 
 
Radny Stanisław Orzechowski wywoływał kolejno radnych, którzy wypowiadali słowo 
„ślubuję”, a następnie potwierdzali złożenia ślubowania własnoręcznym podpisem 
pod tekstem roty. 
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Kartki z tekstem roty ślubowania z podpisami radnych stanowią załącznik nr 2 do 
protokołu. 
Po złożeniu ślubowania radny Andrzej Wiczkowski złożył na ręce radnego seniora, 
wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad sesji.  
Radny Andrzej Wiczkowski poprosił o głos. 
 
Radny Senior odpowiedział - „nie można”, tym samym nie udzielając głosu radnemu.  
Radny Senior stwierdził, że radni mają porządek obrad, który został zatwierdzony 
przez Komisarza Wyborczego. 
 
Radny Wiczkowski stwierdził, że w postanowieniu Komisarza Wyborczego jest jasno 
napisane, iż wyraża zgodę na rozszerzenie porządku obrad i poprosił Radnego 
Seniora o niezakłócanie pracy Rady. Poinformował również, że w przypadku 
niepoddania pod głosowanie przez Radnego Seniora wniosku o rozszerzenie 
porządku, wówczas zastąpi go inny radny i  po niby zamknięciu  przez Radnego 
Seniora sesji, Rada będzie dalej obradować. 
 
Radny Senior odpowiedział, że cytuję: „nie rozszerzę tego punktu dzisiejszej sesji ze 
względu na to, że dostaliśmy postanowienie, które jest podpisane przez Pana 
Komisarza, przez Pana Komisarza.” 
  
Radny Wiczkowski poinformował, że o rozszerzeniu decyduje Rada i zwrócił się  
o przegłosowanie jego wniosku.  
 
Radny Senior ogłosił przerwę w obradach I sesji Rady Powiatu VI kadencji do dnia 
28 listopada 2018 r. do godziny 1000.  
 
Radny Wiczkowski powiedział, że zgodnie z zapisami Statutu Powiatu Ostródzkiego,  
po opuszczeniu sali przez radnych, sesja nie zostanie przerwana, bo nie zostało to 
przegłosowane przez Radę. Następnie zwrócił się do radcy prawnego o odczytanie 
stosownych zapisów w Statucie. 
 
Radca prawny Marcin Walerzak wyjaśnił, że kwestie te reguluje Statut Powiatu 
Ostródzkiego i zgodnie z § 18 ust.6 Statutu, to Rada może postanowić o przerwaniu 
obrad. Jest to kompetencja Rady i wniosek w tej sprawie musi zostać 
przegłosowany. W przeciwnym razie, dojdzie do przerwania sesji „faktycznego”, ale 
nie  w znaczeniu „statutowym” i Rada w dalszym ciągu będzie obradowała. Radni, 
którzy opuszczą obrady zostaną wymienieni w protokole, że opuścili obrady przez ich 
zakończeniem bez usprawiedliwienia.  
 
Radny Dariusz Struk wyraził zdanie, że przewodniczący Rady prowadzi sesję i on 
decyduje o przebiegu sesji. 
 
Obrady opuścili następujący radni: Waldemar Błaszkiewicz, Stanisław Orzechowski, 
Bogdan Purzycki, Dariusz Struk, Andrzej Waszczyszyn oraz Radny Senior Zbigniew 
Zabłocki.  
 
Radca prawny Marcin Walerzak poinformował, że zgodnie ze Statutem, także na 
pierwszej sesji, po jej otwarciu przewodniczący stwierdza, na podstawie listy 
obecności, prawomocność obrad, a następnie powołuje sekretarza obrad, 
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przedstawia porządek obrad. Z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad lub jego 
zmianę może wystąpić: radny, komisja, klub radnych lub Zarząd. W związku z tym, 
dzisiejszy wniosek powinien być poddany pod głosowanie Rady, podobnie wniosek o 
przerwanie lub odroczenie obrad. Zdaniem radcy, dzisiaj zaistniała taka sytuacja, że 
kolejny najstarszy wiekiem radny, powinien poprowadzić dalsze obrady. 
 
Wobec opuszczenia sali obrad przez Radnego Seniora Zbigniewa Zabłockiego, 
dalsze obrady poprowadziła radna Jolanta Dakowska. 
 
Radny Andrzej Wiczkowski odczytał treść wniosku o rozszerzenie porządku obrad w 
następujący sposób: po punkcie 3 wprowadzenie nowych punktów w brzmieniu: 

4. Wybór Przewodniczącego Rady. 

5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady. 

6. Wybór Starosty Ostródzkiego. 

7. Wybór Wicestarosty. 

8. Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego. 

10. Sprawy różne. 

Dotychczasowy punkt Nr 4. „Zamknięcie sesji”, otrzymałby numer 11 . 

Wniosek stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
Radna Seniorka poinformowała, że  związku z tym iż, z przyczyn technicznych 
głosowanie jawne za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie 
imiennego wykazu głosowań radnych na dzisiejszej sesji nie jest możliwe, zostaną 
przeprowadzane głosowanie imienne w następujący sposób: radni wyczytywani 
według listy wstają i określają sposób swojego głosowania oraz zarządziła 
głosowanie w sprawie wniosku radnego Andrzeja Wiczkowskiego. 
 
Radna Seniorka poprosiła najmłodszego wiekiem radnego, po opuszczeniu obrad 
przez radnego Stanisława Orzechowskiego, Piotra Strzylaka o odczytanie w 
kolejności alfabetycznej nazwisk radnych oraz odnotowanie głosów radnych. 
 
Radny Piotr Strzylak wyczytywał kolejno radnych, którzy określali sposób swojego 
głosowania.  
W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.  
„Za” wnioskiem radnego głosowało 17 radnych. 
Radna Seniorka stwierdziła, że Rada dokonała zmiany w porządku obrad, gdyż 
wniosek uzyskał bezwzględną ilość głosów.  
Imienny wykaz głosowania radnych w sprawie rozszerzenia porządku obrad, stanowi 
załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Wobec powyższego, dalszy porządek obrad brzmiał następująco: 

4. Wybór Przewodniczącego Rady. 
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 
6. Wybór Starosty Ostródzkiego. 
7. Wybór Wicestarosty. 
8. Wybór pozostałych członków Zarządu. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego. 

10. Sprawy różne. 
11. Zamknięcie sesji. 
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Kolejnym punktem porządku obrad był wybór przewodniczącego Rady Powiatu. 
 
Radna Seniorka poinformowała, że w celu przeprowadzenia wyboru Rada wyłania 
Komisję Skrutacyjną.   
Radna Seniorka zaproponowała, aby komisja liczyła 3 osoby i przeprowadziła 
głosowania tajne przewidziane w dzisiejszym porządku obrad. Następnie poprosiła o 
zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji. 
 
Radny Piotr Strzylak zgłosił do pracy w komisji radnych: Alicję Tomasz, Stanisława 
Szelugę oraz Jana Marchlewicza. 
 
Radna Seniorka zapytała, czy radni wyrażają zgodę na pracę w komisji. 
 
Radna Alicja Tomasz wyraziła zgodę na pracę w komisji. 
Radny Stanisław Szeluga wyraził zgodę na pracę w komisji. 
Radny Jan Marchlewicz wyraził zgodę na prace w komisji.  
 
Radna Seniorka zarządziła głosowanie w sprawie 3- osobowego składu Komisji 
Skrutacyjnej, przeprowadzenia przez nią wszystkich głosowań tajnych 
przewidzianych w dzisiejszym porządku obrad oraz jej powołania w proponowanym 
składzie. 
 
Radna Seniorka poprosiła radnego Piotra Strzylaka o odczytanie w kolejności 
alfabetycznej nazwisk radnych oraz odnotowanie głosów radnych. 
 
Radny Piotr Strzylak wyczytywał kolejno radnych, którzy określali sposób swojego 
głosowania.  
W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.  
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na 3- osobowy skład Komisji, przeprowadzenie 
przez nią wszystkich głosowań tajnych na dzisiejszej sesji oraz powołała Komisję 
Skrutacyjną w składzie: Alicja Tomasz, Stanisław Szeluga oraz Jan Marchlewicz.  
Imienny wykaz głosowania radnych w sprawie 3- osobowego składu Komisji 
Skrutacyjnej, przeprowadzenia przez nią wszystkich głosowań tajnych 
przewidzianych w dzisiejszym porządku obrad oraz jej powołania, stanowi załącznik 
Nr 5 do protokołu. 
 
Radna Seniorka poprosiła o ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej. 
 
Po ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej Radna Seniorka poinformowała, że 
Przewodniczącym Komisji został radny Stanisław Szeluga. 
 
Następnie Radna Seniorka poprosiła o zgłaszanie kandydatów na stanowisko 
przewodniczącego Rady Powiatu. 
 
Radny Andrzej Wiczkowski zgłosił na stanowisko przewodniczącego radną Beatę 
Mazur. Stwierdził, że jest ona osobą bardzo doświadczoną w pracy samorządowej          
i będzie godnie reprezentowała Radę Powiatu. 
 
Radna Beata Mazur wyraziła zgodę na kandydowanie.  
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Radna Seniorka poprosiła Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i 
ustalenie zasad głosowania. 
 
Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny 
Stanisław Szeluga 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. 
 
Członek Komisji Skrutacyjnej Jan Marchlewicz dokonał sprawdzenia, czy urna do 
głosowania jest pusta.  
 
Następnie wyczytywani, przez Członka Komisji Skrutacyjnej radną Alicję Tomasz, w 
kolejności alfabetycznej  radni podchodzili do urny i dokonywali głosowania. 
Po akcie głosowania radna Jolanta Dakowska ogłosiła przerwę, a Komisja 
Skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyników głosowania. 
 
Po przerwie Radna Seniorka wznowiła obrady i poprosiła przewodniczącego Komisji 
Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. 
 
Radny Stanisław Szeluga przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru 
przewodniczącego Rady Powiatu w Ostródzie.  
W  trakcie głosowania na sali obecnych było 17 radnych, w głosowaniu udział  wzięło 
17 radnych, oddano kart do głosowania 17, na kartach do głosowania oddano: 
głosów ważnych 17, głosów nieważnych 0. Wymagana większość bezwzględna 
wynosi 12.   
Spośród głosów ważnych: za wyborem było 17 głosów, przeciw wyborowi 0 głosów,  
wstrzymujących się 0 głosów. 
Komisja stwierdziła, że w wyniku głosowania tajnego na Przewodniczącego Rady 
wybrana została Pani Beata Mazur oraz została podjęta uchwała w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Ostródzie. 
Protokół wraz z załączonymi kartami do głosowania stanowi załącznik Nr 6 do 
protokołu. 
 
Radna Seniorka odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Rady Powiatu w Ostródzie.  
Uchwała Nr I/1/2018 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Następnie Radna Seniorka Jolanta Dakowska przekazała nowowybranej 
Przewodniczącej prowadzenie dalszych obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Beata Mazur powołała radnego Piotra Strzylaka na sekretarza 
obrad. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad był wybór wiceprzewodniczących Rady Powiatu     
w Ostródzie. 
 
Przewodnicząca Rady Beata Mazur 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 
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najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zgodnie z § 12 ust.1 
Statutu, Rada Powiatu w Ostródzie wybiera ze swego grona dwóch 
wiceprzewodniczących. 
 
Radny Wiczkowski zgłosił radną Ewę Szczurowską oraz radnego Waldemara Gazdę 
do pełnienia funkcji wiceprzewodniczących  Rady Powiatu. 
 
Radna Ewa Szczurowska wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Radny Waldemar Gazda 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 Stanisław Szeluga 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. 
 
Członek Komisji Skrutacyjnej Jan Marchlewicz dokonał sprawdzenia, czy urna do 
głosowania jest pusta.  
 
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 Komisji 
Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. 
 
Radny Stanisław Szeluga przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru 
wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Ostródzie. 
W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 radnych. W głosowaniu udział  wzięło 
17 radnych, oddano 17 karty do głosowania. Na kartach do głosowania oddano:  
głosów ważnych 17. Większość bezwzględna wynosi 12. 
Na poszczególnych kandydatów oraz treść uchwały w sprawie wyboru 
wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Ostródzie oddano głosów: za wyborem Ewy 
Szczurowskiej  głosowała 16 osób, przeciw wyborowi- 1 głos, za wyborem 
Waldemara Gazdy głosowało 17 radnych.   
Komisja stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego na wiceprzewodniczących Rady 
Powiatu wybrani zostali: Pani Ewa Szczurowska i Pan Waldemar Gazda oraz została 
podjęta uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w 
Ostródzie. 
Protokół wraz z załączonymi kartami do głosowania stanowi załącznik Nr 8 do 
protokołu. 
 



7 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących 
Rady Powiatu w Ostródzie. 
Uchwała Nr I/2/2018 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad był wybór Starosty Ostródzkiego. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że Rada dokonuje wyboru starosty zgodnie z art.27 
ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 
 
Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Starosty 
Ostródzkiego. 
 
Radny Jan Kacprzyk zgłosił na to stanowisko radnego Andrzeja Wiczkowskiego. 
Powiedział, że  jest on doświadczonym samorządowcem, pełniącym przez wiele lat 
funkcję radnego i przewodniczącego rady gminy oraz przez ostatnie 4 lata funkcję 
Starosty Ostródzkiego. Jest człowiekiem współpracującym ze wszystkimi 
samorządowcami, dzięki czemu wykonano wiele inwestycji i remontów na drogach. 
Uporał się z budową bloku operacyjnego w ostródzkim szpitalu. Trzecią z 
najważniejszych sfer życia samorządu jest szkolnictwo, gdzie również są realizowane 
ogromne inwestycje. Pan Wiczkowski jest kandydatem, który zapewni spokojny, 
stabilny rozwój samorządu powiatowego. 
 
Przewodnicząca zapytała, czy radny wyraża zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Andrzej Wiczkowski wyraził zgodę.  
 
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 Stanisław Szeluga 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. 
 
Członek Komisji Skrutacyjnej Jan Marchlewicz dokonał sprawdzenia, czy urna do 
głosowania jest pusta.  
 
Wyczytywani, przez radną Alicję Tomasz, 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 Komisji 
Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. 
 
Radny Stanisław Szeluga przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru  
Starosty Ostródzkiego. 
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W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 radnych, w głosowaniu udział  wzięło 
17 radnych, oddano kart do głosowania 17. Na kartach do głosowania oddano 17 
głosów ważnych. Większość bezwzględna wynosi 12. Za wyborem oddano 17 
głosów.  
Komisja stwierdziła, że w wyniku głosowania tajnego na Starostę Ostródzkiego 
wybrany został Pan Andrzej Wiczkowski oraz została podjęta uchwała w sprawie 
wyboru Starosty Ostródzkiego. 
Protokół wraz z załączonymi kartami do głosowania stanowi załącznik Nr 10 do 
protokołu. 
Następnie pogratulował nowowybranemu Staroście Ostródzkiemu. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski podziękował radnym za zaufanie. Stwierdził, że jest dla 
niego wielkim zaszczytem możliwość kontynuowania pracy jako Starosta, bo praca w 
samorządzie jest długoplanowa oraz długofalowa, a przygotowanie inwestycji jest 
procesem bardzo złożonym. Starosta poinformował, że będzie się kierował w 
dalszym ciągu współpracą i wspólnym działaniem. Wyraził zdanie, że czymś 
najgorszym, co może spotkać samorząd jest przenoszenie do niej polityki. Pełniąc 
funkcję radnego trzeba mieć na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców 
powiatu. Celem stojącym przed radnymi jest służba ludziom i rozwój powiatu.  
Przed obecną Radą stoją trzy najważniejsze  zadania: rozbudowa i remonty dróg 
powiatowych, remont szpitala wewnątrz wraz z rozbudową o nowy oddział dziecięcy 
oraz zakończenie inwestycji w szkołach zawodowych. 
Wyraził przekonanie, że nowa kadencja będzie jeszcze lepsza oraz życzył radnym 
satysfakcji z pracy w Radzie, jak również zgody, zadowolenia z wykonywanej pracy 
oraz siły. 
 
Następnie głos zabrał Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz, który podziękował 
Staroście Wiczkowskiemu za współpracę z samorządem miasta Ostródy oraz życzył 
pomyślności.  
 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru Starosty Ostródzkiego. 
Uchwała Nr I/3/2018 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad był wybór Wicestarosty. 
Przewodnicząca Rady 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. 
 
Poprosiła Starostę o przedstawienie kandydata na stanowisko Wicestarosty. 
 
Na stanowisko Wicestarosty Starosta zgłosił radnego Jana Kacprzyka. Powiedział, 
że  radny pracuje w samorządzie powiatowym już czwartą kadencję. W poprzedniej 
pełnił funkcję członka Zarządu. Wyraził przekonanie, że jego doświadczenie i spokój 
przyczynią się do lepszej pracy Zarządu. 
 
Przewodnicząca zapytała radnego Jana Kacprzyka, czy wyraża zgodę na 
kandydowanie. 
Radny Jan Kacprzyk wyraził zgodę. 
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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 Stanisław Szeluga 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. 
 
Członek Komisji Skrutacyjnej Jan Marchlewicz dokonał sprawdzenia, czy urna do 
głosowania jest pusta.  
 
Wyczytywani, przez radną Alicję Tomasz, 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 Komisji 
Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. 
 
Radny Stanisław Szeluga przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru  
Wicestarosty.  
W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 radnych, w głosowaniu udział  wzięło 
17 radnych, oddano kart do głosowania 17. Na kartach do głosowania oddano 17 
głosów ważnych. Za wyborem głosowało 17 radnych.  
Komisja stwierdziła, że w wyniku głosowania tajnego na Wicestarostę został wybrany  
Pan Jan Kacprzyk oraz została podjęta uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty. 
Protokół wraz z załączonymi kartami do głosowania stanowi załącznik Nr 12  
do protokołu. 
 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty. 
Uchwała Nr I/4/2018 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu było następnym punktem porządku 
obrad. 
 
Przewodnicząca poprosiła Starostę o przedstawienie kandydatów na pozostałych 
członków Zarządu Powiatu. 
 
Starosta Andrzej Wiczkowski, na pozostałych członków Zarządu Powiatu zgłosił: 
radną Grażynę Ostas, radnego Marka Husara oraz radnego Piotra Strzylaka. 
Zgłoszeni radni wyrazili 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. 
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Radny Stanisław Szeluga 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 Jan Marchlewicz dokonał sprawdzenia, czy urna do 
głosowania jest pusta.  
 
Wyczytywani, przez radną Alicję Tomasz, 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 Komisji 
Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. 
Radny Stanisław Szeluga przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru  
pozostałych członków Zarządu Powiatu. 
W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 radnych, w głosowaniu udział wzięło 
17 radnych, oddano 17  kart do głosowania, na których oddano 17 głosów ważnych. 
„Za” wyborem  radnego Marka Husara oddano 17 głosów, „za” wyborem Grażyny 
Ostas oddano 17 głosów, „za” wyborem Piotra Strzylaka głosowało 16 radnych,  
„przeciw” wyborowi oddano 1 głos. 
Komisja stwierdziła, że w wyniku głosowania tajnego na trzech członków Zarządu 
Powiatu wybrani zostali: Pan Marek Husar, Pani Grażyna Ostas i Pan Piotr Strzylak 
oraz została podjęta uchwała  w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu 
Powiatu. 
Protokół wraz z załączonymi kartami do głosowania stanowi załącznik Nr 14  
do protokołu. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru pozostałych członków 
Zarządu Powiatu. 
Uchwała Nr I/5/2018 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia 
Starosty Ostródzkiego. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w 
sprawie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego i poddała go pod głosowanie. 
Przewodnicząca poprosiła radnego Piotra Strzylaka o odczytanie w kolejności 
alfabetycznej nazwisk radnych oraz odnotowanie głosów radnych. 
 
Radny Piotr Strzylak wyczytywał kolejno radnych, którzy określali sposób swojego 
głosowania.  
W głosowaniu udział wzięło 17 radnych. 
Uchwała Nr I/6/2018 w sprawie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego, została 
podjęta  jednogłośnie- 17 głosami „za” i stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 
Imienny wykaz głosowania radnych nad projektem uchwały w sprawie 
wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego, stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 
 
Następnym punktem porządku obrad były sprawy różne. 
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Przewodnicząca poinformowała, 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, którą należy wypełnić i złożyć w Biurze Rady  
w Starostwie, pokój Nr 216. 
 
Przewodnicząca prosiła o zgłaszanie akcesu do 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. Poinformowała również, że w skład Komisji Rewizyjnej, oraz 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni – przedstawiciele wszystkich 
klubów. 
 
Radni otrzymali również projekt budżetu powiatu na rok 2019. Projekt został złożony            
w Biurze Rady w dniu 14 listopada br. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła I inauguracyjną 
Sesję Rady Powiatu w Ostródzie VI kadencji. 
 
 
 
Protokołowała: 

Aneta Markowska 

 


