PROTOKÓŁ Nr II/2014
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 3 grudnia 2014r.
Obrady rozpoczęto o godz. 1210, zakończono o godz. 1257.
Podjęto uchwałę Nr II/5/2014.
W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi
załącznik Nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Rady Wojciech Paliński otworzył II sesję Rady Powiatu
w Ostródzie V kadencji, zwołaną w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie
powiatowym, powitał radnych, pracowników starostwa i przybyłych gości oraz na
podstawie listy obecności stwierdził kworum, przy którym może obradować
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu.
Wniosek grupy radnych o zwołanie sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Tomasza Orłowskiego.
Starosta Andrzej Wiczkowski złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o nowy
punkt nr 2 w brzmieniu: „Wstąpienie kandydatów w miejsce wygasłych mandatów”,
w związku z tym, że Komisarz Wyborczy wskazał już takie osoby. Jako
przedstawiciel grupy radnych stwierdził, że wnioskodawcy wyrażają zgodę na
rozszerzenie porządku obrad.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad
o punkt proponowany przez Starostę.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad, gdyż wniosek
uzyskał bezwzględną większość ustawowego składu Rady.
W związku z powyższym, Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:
2. Wstąpienie kandydatów w miejsce wygasłych mandatów.
3. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu
Powiatu.
4. Zamknięcie sesji.
Drugim punktem porządku obrad było wstąpienie kandydatów w miejsce
wygasłych mandatów.
Komisarz Wyborczy w dniu 2 grudnia 2014r. wydał następujące postanowienia
w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Ostródzie:
1) w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Tadeusza Sobierajskiego
wybranego w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 16 KWW Zgoda i Rozwój,
stwierdza się wstąpienie w skład Rady Powiatu w jego miejsce Pani Elżbiety
Dziubińskiej, która w tym okręgu na tej samej liście kandydatów otrzymała
największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności,
2) w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Czesława Najmowicza
wybranego w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość,
stwierdza się wstąpienie w skład Rady Powiatu w jego miejsce Pana
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Stanisława Orzechowskiego, który w tym okręgu na tej samej liście
kandydatów otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa
wybieralności.
Postanowienia Komisarza Wyborczego stanowią załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący 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, radny powstaje i wypowiada słowo „ślubuję”,
a następnie potwierdza złożenie ślubowania własnoręcznym podpisem pod tekstem
roty. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
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”.
Radna Elżbieta Dziubińska i radny Stanisław Orzechowski powiedzieli słowo
„ślubuję”.
Karty z tekstem roty i podpisem radnych stanowią załącznik nr 4 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było głosowanie i podjęcie uchwały
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu.
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.
Następnie prosił o zgłaszanie radnych do pracy w Komisji Skrutacyjnej. Zapytał, czy
skład Komisji może pozostać ten sam, który przeprowadzał głosowania na
poprzedniej sesji. Zapytał, czy radni: Grzegorz Kastrau, Jan Kacprzyk i Andrzej
Waszczyszyn wyrazili zgodę na kandydowanie.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Rada jednogłośnie wybrała Komisję Skrutacyjną w proponowanym składzie.
Przewodniczący poprosił Starostę o zgłoszenie kandydatów na pozostałych członków
Zarządu Powiatu.
Starosta Andrzej Wiczkowski zgłosił następujących radnych: Cezarego Peca,
Antoniego Smolaka i Piotra Strzylaka. Powiedział, że chciałby, aby ta kuriozalna
sytuacja już się zakończyła i Zarząd mógł zacząć pracować.
Radny Włodzimierz Brodiuk powiedział, że to
miejscach w Polsce jest taki stan rzeczy.
powiatowym, zarząd powiatu działa do dnia
statucie jest 5-osobowy zarząd. Ponieważ nie

nie jest „kuriozalna sytuacja”, w wielu
Zgodnie z ustawą o samorządzie
wyboru nowego zarządu. W naszym
było wyboru pełnego składu zarządu,
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pani mecenas stwierdziła, że nadal zarząd pracuje w poprzednim składzie, czyli
starosta i wicestarosta również. Powiedział, że ze zdziwieniem odebrał telefony
z radia ZET, RMF FM, a na sesji obecna jest Telewizja Polska, że blokowany jest
urząd. Stwierdził, że nikt niczego nie blokował, ponieważ przez osiem lat zarząd
działał w literze prawa. Gabinety Starosty i Wicestarosty są przygotowane i czekają
na nowych radnych, którzy zostali wybrani na te stanowiska. Jednak do dzisiejszego
dnia nie mogą sprawować tych funkcji.
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że nie udzielał wcześniej wywiadów,
a w dniu dzisiejszym powiedział to co mówił przedmówca.
Przewodniczący zamknął dyskusję i proponował zamknąć spory polityczne i podziały,
a skupić się na pracy samorządowej. Powiedział, że te 23 osoby zebrały się po to,
aby zrobić wielkie rzeczy dla tego samorządu i przewodniczący jest przekonany, że
przez 4 lata uda się to zrobić.
Następnie zapytał, czy radni zgłoszeni na członków Zarządu Powiatu wyrażają zgodę
na kandydowanie.
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
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 było 23 radnych. W głosowaniu wzięło udział
23 radnych, oddano 23 karty do głosowania. Na Cezarego Peca oddano 22 głosy
ważne, 1 głos nieważny, „za” wyborem oddano 13 głosów, „przeciw” wyborowi – 9
głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów. Na Antoniego Smolaka oddano 23 głosy
ważne, „za” wyborem oddano 13 głosów, „przeciw” wyborowi – 5 głosów,
„wstrzymujących się” – 5 głosów. Na Piotra Strzylaka oddano 23 głosy ważne, „za”
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wyborem oddano 13 głosów, „przeciw” wyborowi – 6 głosów, „wstrzymujących się” –
4 głosy.
Komisja stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego na trzech członków Zarządu
Powiatu wybrani zostali: Cezary Pec, Antoni Smolak i Piotr Strzylak oraz została
podjęta uchwała w sprawie wyboru pozostałych członków zarządu Powiatu.
Protokół wraz z załączonymi kartami do głosowania stanowi załącznik Nr 5 do
protokołu.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru pozostałych członków
Zarządu Powiatu.
Uchwała Nr II/5/2014 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
Starosta Andrzej Wiczkowski podziękował nowowybranym członkom Zarządu
i wyraził nadzieję, że od jutra cały Zarząd będzie wspólnie pracował dla dobra
naszego powiatu. Podziękował wszystkim paniom i panom radnym za głosowanie, bo
ono pokazało, że kompromis jest możliwy i kompromis będzie. Podziękował za pracę
ustępującemu Zarządowi powiatu za pracę 4-letnią, a w przypadku niektórych, za 8letnią, na rzecz rozwoju powiatu. Wyraził nadzieję, że od jutra zakończy się czas
wyborów, a rozpocznie się merytoryczna praca. Zachęcał i zapraszał do wspólnej
pracy wszystkich radnych. Stwierdził, że jest otwarty na wiedzę i doświadczenie
radnych, bo ona wszystkim się przyda. Prosił o umożliwienie czerpania tej wiedzy
z doświadczenia radnych. Powiedział, że na pewno będą zmiany, przede wszystkim
w sposobie sprawowania urzędu, bo to wynika z różnic charakteru, a będzie się
starał być takim jaki jest i nie będzie udawał. Stwierdził, że po przygotowaniu
i głębokiej analizie przeprowadzi małe zmiany w urzędzie. Podziękował
Przewodniczącemu za szybkie zwołanie sesji, bo to umożliwi dalszą pracę całego
Zarządu, a jest to bardzo ważne w ciągłości pracy Zarządu i w ciągłości pracy
samorządowej. Deklarował pełną gotowość do pracy z wszystkimi radnymi i wyraził
nadzieję, że będzie ona prowadził, czasami z różnicą zdań, ale w rezultacie do
kompromisu. Zapewnił, że jako pierwszy będzie dążył do tego kompromisu.
Podziękował radnym za przybycie, bo sesja została zwołana z dnia na dzień.
Starosta pogratulował nowym radnym wyboru i wyraził nadzieję na dobrą
współpracę.
Przewodniczący proponował skupić się na tym, aby samorząd Powiatu Ostródzkiego
charakteryzowała praca samorządowa, a nie polityka. Niech interesem naszym
wspólnym - powiedział Przewodniczący - będzie Powiat Ostródzki, aby za 4 lata
wszyscy radni mogli powiedzieć, że „pięknie się różnimy” i żeby mogli sobie podać
ręce z powiedzeniem „kawał dobrej roboty”.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął II sesję Rady Powiatu
w Ostródzie V kadencji.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Paliński
Protokołowała
Barbara Węglarz

