
PROTOKÓŁ  Nr III/2006  
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 21 grudnia 2006r. 
 
 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz. 12.30. 
Podjęto uchwałę Nr III/8/2006. 
 
 
 W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Bogdan Purzycki otworzył III Sesję Rady Powiatu  
w Ostródzie III kadencji zwołana w trybie art.15 ust.7 ustawy o samorządzie 
powiatowym, powitał radnych i pracowników Starostwa oraz na podstawie listy 
obecności stwierdził quorum, przy którym moŜe obradować i podejmować 
prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
Wniosek o zwołanie sesji stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Dariusza Bonisławskiego. 
 
Radny Bogusław Fijas, w imieniu wnioskodawców, złoŜył wniosek o rozszerzenie 
porządku obrad o punkt dotyczący zmiany uchwały w sprawie składu osobowego 
komisji stałych. Radny stwierdził, Ŝe na poprzedniej sesji radny Dariusz Bonisławski 
zrezygnował z pracy w Komisji BudŜetu i naleŜałoby uzupełnić skład tej komisji. 
 
Przewodniczący stwierdził, Ŝe planował uzupełnienie składu wprowadzić, po 
uzupełnieniu składu Rady. 
 
Następnie zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego Bogusława Fijasa. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Rada 8 głosami „za” przy 14 głosach „przeciw” nie wyraziła zgody na rozszerzenie 
porządku obrad. 
W związku z tym, Ŝe liczba głosów przewyŜszała ilość radnych obecnych na sali, 
Przewodniczący zarządził reasumpcję głosowania. 
 
Rada 8 głosami „za” i 13 głosami „przeciw” nie wyraziła zgody na rozszerzenie 
porządku obrad o punkt dotyczący zmiany uchwały w sprawie składu liczbowego  
i osobowego stałych komisji Rady Powiatu. 
 
W związku z powyŜszym, porządek obrad brzmiał: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i z realizacji uchwał Rady. 
4. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 
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Pierwszym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 

Radny Jerzy Grubba zgłosił wniosek formalny, aby ten punkt zrealizować na 
następnej sesji, poniewaŜ okres od poprzedniej sesji był krótki i radni nie zdąŜyli 
zapoznać się z protokółem. 
 
Radny Jerzy Adamowicz zgłosił wniosek formalny o odczytanie przez 
przewodniczącego  protokołu przed głosowaniem. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Jerzego Grubby,  
tj. przesunięcie tego punktu na następną sesję. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Rada, 5 głosami „za”, 13 głosami „przeciw” i 3 głosami „wstrzymującymi się”, nie 
wyraziła zgody na przeniesienie realizacji tego punktu na następną sesję. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Jerzego Adamowicza, 
tj. odczytanie protokołu. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Rada głosowała następująco: 4 głosy „za”, 15 głosów „przeciw” i 3 głosy 
„wstrzymujące się”. 
W związku z tym, Ŝe liczba głosów nie zgadzała się z ilością radnych obecnych na 
sali, Przewodniczący zarządził reasumpcję głosowania w tej sprawie. 
Rada, 4 głosami „za”, 14 głosami „przeciw” i 3 głosami „wstrzymującymi się”, nie 
wyraziła zgody na odczytywanie protokołu. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia 
protokołu z poprzedniej sesji. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Rada, 17 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 3 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła 
protokół z II Sesji Rady Powiatu. 
 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego było 
drugim punktem porządku obrad. 
Pismo w sprawie zrzeczenia się mandatu radnego Jarosława śyty stanowi załącznik 
Nr 3 do protokołu. 
 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
Uwag do projektu nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 21 radnych. 
Uchwała Nr III/17/2006 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
 
 Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu w okresie między sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
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 Ostatnim punktem porządku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski  
i oświadczenia radnych. 
 
Radny Bogusław Fijas stwierdził, Ŝe na tej sali mówi się o współpracy, a nie ma 
zgody na rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący uzupełnienia składu 
Komisji BudŜetu. Przypomniał, Ŝe na poprzedniej sesji radna Ewa Michałowska 
zrezygnowała z pracy w tej komisji, poniewaŜ komisja nie moŜe liczyć więcej niŜ  
11 osób. Po rezygnacji radnego Dariusza Bonisławskiego z pracy w tej komisji, 
zwolniło się jedno miejsce, które mogłaby zająć radna Ewa Michałowska, ale nie ma 
zgody na uzupełnienie składu komisji. 
 
Radny Jerzy Adamowicz zaproponował dokonanie zmiany uchwały na następnej 
sesji, czyli 29 grudnia, poniewaŜ w dniu dzisiejszym nie ma dwóch radnych. 
 
Radny Bogusław Fijas powiedział, Ŝe radni otrzymali w dniu dzisiejszym porządek 
obrad sesji , która odbędzie się 29 grudnia br. i nie ma tam punktu dotyczącego 
zmiany uchwały określającej składy osobowe komisji. 
 
Radny Jerzy Kruszewski stwierdził, Ŝe na pierwszej sesji brakowało dwóch radnych  
i nie przeszkadzało to nikomu w wyborze Starosty i  całego Zarządu Powiatu. 
Zdaniem radnego, nie ma zgody na rozszerzenie porządku obrad, poniewaŜ jest to 
wniosek radnych z opozycji. 
 
Radny Cezary Pec proponował załagodzenie sytuacji i dojście do porozumienia 
poprzez rozszerzenie w dniu dzisiejszym porządku obrad i przyjęcie radnej Ewy 
Michałowskiej w skład Komisji BudŜetu. Zgłosił powtórnie wniosek o rozszerzenie 
porządku obrad o punkt Nr 5 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały ustalającej skład liczbowy i osobowy stałych komisji Rady Powiatu.” 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 20 radnych. 
Rada, 7 głosami „za”, 12 głosami „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się”, nie 
wyraziła zgody na rozszerzenie porządku obrad. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący przypomniał, Ŝe o godz. 14.00 rozpocznie się część uroczysta Sesji 
– spotkanie opłatkowe, na które w imieniu radnych Rady Powiatu zaprosił 
kierowników jednostek organizacyjnych, słuŜb, inspekcji i straŜy oraz innych gości  
z terenu Powiatu. 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął III Sesję rady 
Powiatu w Ostródzie III kadencji. 
 
 
Protokołowała 
Barbara Węglarz 


