
PROTOKÓŁ Nr IX/2003
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie

z dnia 27 czerwca 2003r.

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz.13.40.
Podjęto uchwały od Nr IX/44/2003 do Nr IX/52/2003.

W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi
załącznik Nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Rady Cezary Wawrzyński otworzył IX Sesję Rady
Powiatu w Ostródzie II kadencji zwołaną na podstawie art.15 ust.7 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, powitał radnych i
pracowników Starostwa oraz na podstawie listy obecności stwierdził quorum,
przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada
Powiatu.
Wniosek o zwołanie sesji stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Andrzeja Mańkę.
Radny Jan Ślebioda przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki zgłosił
wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt w brzmieniu: „Podjęcie
uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.”
Radny Bogusław Fijas powiedział, że wnioskodawcy wyrażają zgodę na
rozszerzenie porządku obrad o proponowany punkt. zaproponował, aby był to
pierwszy punkt porządku obrad.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Rada jednogłośnie opowiedziała się za rozszerzenie porządku obrad o punkt
w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003
rok.”

Wobec powyższego przewodniczący odczytał następujący porządek obrad
proponowany przez grupę radnych wnioskujących zwołanie sesji:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.
2. Odwołanie przewodniczącego Rady Powiatu Pana Cezarego
Wawrzyńskiego.

3. Powołanie przewodniczącego Rady Powiatu w Ostródzie.
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4. Odwołanie Starosty Ostródzkiego Pana Cezarego Peca.
5. Powołanie Starosty Ostródzkiego.
6. Powołanie pozostałych członków Zarządu Powiatu.

Pierwszym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie powiatu na 2003 rok.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że zmiany w budżecie
omawiane były na wszystkich komisjach Rady. W ostatniej chwili wpłynęła
dotacja w kwocie 15 000 zł na zespoły ds. orzekania o stopniu
niepełnosprawności. Powiedziała, że deficyt nie zmienił się i wynosi
3 700 000 zł.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Uchwała Nr IX/44/2003 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok
została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Odwołane przewodniczącego Rady Powiatu Pana Cezarego Wawrzyńskiego
była drugim punktem porządku obrad.
Przewodniczący poinformował, że na podstawie art.14 ust.4 ustawy o
samorządzie powiatowym odwołanie przewodniczącego Rady Powiatu
następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu rady, bezwzględna
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
w głosowaniu tajnym.
Poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej.
Radny Bogusław Fijas zgłosił radnego Andrzeja Niewiadomskiego.
Radny Andrzej Waszczyszyn zgłosił radnego Bogusława Soliszko.
Starosta Cezary Pec zgłosił do pracy w Komisji radnego Stanisława
Dużyńskiego i radnego Jana Ślebiodę.
Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie 4 –osobowego składu Komisji.
W chwili głosowania  na sali obecnych było 23 radnych.
Rada 22 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” opowiedziała się za 4 –
osobowym składem Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie proponowanego składu
Komisji.
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Rada 22 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się” wyraziła zgodę na
następujący skład Komisji Skrutacyjnej:
1/ Stanisław Dużyński,
2/ Andrzej Niewiadomski,
3/ Bogusław Soliszko
4/ Jan Ślebioda
Po przerwie radny Jan Ślebioda poinformował, że Komisja Skrutacyjna
ukonstytuowała się następująco: Jan Ślebioda – przewodniczący, Andrzej
Niewiadomski, Stanisław Dużyński i Bogusław Soliszko – członkowie.
Członek Komisji Skrutacyjnej poinformował, że głosować należy stawiając na
karcie do głosowania  znak „X” w jednej z kratek. Postawienie więcej niż
jednego znaku „X” albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce, powoduje
nieważność głosu.
Następnie przewodniczący Komisji wyczytywał kolejno nazwiska radnych,
którzy podchodzili, dokonywali głosowania i wrzucali karty do urny.
Po przerwie Komisja ogłosiła wyniki głosowania i stwierdziła, że w trakcie
głosowania na sali obecnych było 23 radnych, w glosowaniu udział wzięło 23
radnych, oddano 23 karty do głosowania, na których oddano 23 głosy ważne,
0 – nieważnych. Spośród głosów ważnych: za odwołaniem było 14 głosów,
przeciw odwołaniu – 9 głosów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania stanowią załącznik Nr 4 do
protokołu.
Przewodniczący Cezary Wawrzyński odczytał treść projektu uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Uchwała Nr IX/45/2003 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu
w Ostródzie, została podjęta przy 15 głosach „za”, 8 głosach „wstrzymujących
się” i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Ustępujący Przewodniczący podziękował za współpracę i poinformował, że
zgodnie z ustawą dalsze obrady prowadzi wiceprzewodniczący najstarszy
wiekiem.

W związku z powyższym prowadzenie obrad przejęła Wiceprzewodnicząca
Irena Jara, która poinformowała, że następnym punktem porządku obrad jest
wybór przewodniczącego Rady Powiatu.
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Poinformowała, że Rada dokonuje wyboru zgodnie z art.14 ust.1 ustawy o
samorządzie powiatowym bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu Rady.
Rada 22 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” opowiedziała się za
poprzednim składem Komisji Skrutacyjnej.
Radny Bogusław Fijas zgłosił radnego Jerzego Grubbę na stanowisko
przewodniczącego Rady Powiatu.
Radny Jerzy Grubba wyraził zgodę.
W związku z tym, że więcej zgłoszeń nie było, Wiceprzewodnicząca ogłosiła
przerwę , a członków Komisji o przygotowanie kart do głosowania.
Po przerwie Komisja rozdała radnym karty do głosowania.
Członek Komisji 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.
Przewodniczący Komisji kolejno wyczytywał nazwiska radnych, którzy
podchodzili, dokonywali głosowania i wrzucali karty do urny.
Po przerwie Komisja ogłosiła wyniki głosowania i stwierdziła, że w trakcie
glosowania na sali obecnych było 23 radnych, w głosowaniu wzięło udział 23
radnych, oddano 23 karty do głosowania. Na kartach do głosowania oddano 23
głosy ważne. Spośród głosów ważnych, za wyborem Pana Jerzego Grubby było
14 głosów, przeciw wyborowi 1 głos, wstrzymało się 8 radnych.
Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania stanowią załącznik Nr 6 do
niniejszego protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Grubba podziękował za wybór i złożył na ręce
Wiceprzewodniczącej rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu.
Rezygnacja stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
Radny Bogusław Fijas zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt w
brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Jerzego
Grubby z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.”
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Rada jednogłośnie opowiedziała się za rozszerzeniem porządku obrad o
proponowany punkt.
Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały.
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W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Uchwała Nr IX/46/2003 w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Jerzego Grubby
z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru
przewodniczącego Rady Powiatu w Ostródzie.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Uchwała Nr IX/47/2003 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu
w Ostródzie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Wiceprzewodnicząca Irena Jara przekazała dalsze prowadzenie obrad
nowowybranemu Przewodniczącemu Panu Jerzemu Grubbie.
Przewodniczący Jerzy Grubba podziękował byłemu przewodniczącemu
Cezaremu Warzyńskiemu za dotychczasowe kierowanie praca Rady,
prowadzenie obrad i wyraził nadzieję na dalszą współpracę.

Następnym punktem porządku obrad było odwołanie Starosty
Ostródzkiego Pana Cezarego Peca.
Przewodniczący poinformował, że na podstawie art.31 ust.3 i 4 ustawy
o samorządzie powiatowym, odwołanie Starosty następuje większością co
najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
Przewodniczący odczytał opinię Komisji Rewizyjnej, która stanowi załącznik
Nr 10 do protokołu.
Rada 21 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się” opowiedziała się za
poprzednim składem Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie.
Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.
Przewodniczący Komisji wyczytywał kolejno nazwiska radnych, którzy
podchodzili, dokonywali głosowania i wrzucali karty do urny.
Po przerwie Komisja ogłosiła wyniki głosowania i stwierdziła, że w trakcie
głosowania na sali obecnych było 23 radnych, w głosowaniu wzięło udział 23
radnych, oddano 23 karty do głosowania, głosów ważnych oddano 23. Spośród
głosów ważnych za odwołaniem opowiedziało się 14 radnych, przeciw
odwołaniu 8 głosów, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.
Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania stanowią załącznik Nr 11
do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Uchwała Nr IX/48/2003 w sprawie odwołania Starosty Ostródzkiego i całego
Zarządu Powiatu została podjęta przy 18 głosach „za”, 3 głosach „przeciw”, 2
głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Wybór Starosty Ostródzkiego był następnym punktem porządku obrad.
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.
Rada 22 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” opowiedziała się za
poprzednim składem Komisji Skrutacyjnej.
Radny Bogusław Fijas zgłosił radnego Janusza Lipskiego na stanowisko
Starosty Ostródzkiego.
Radny Janusz Lipski wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Cezary Pec zgłosił radnego Aleksandra Gawryluka na stanowisko
Starosty Ostródzkiego.
Radny Aleksander Gawryluk nie wyraził zgody na kandydowanie.
Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.
Członek Komisji poinformował, że głosuje się stawiając znak „X” w jednej
z kratek. Postawienie więcej niż jednego znaku „X” albo niepostawienie znaku
„X” w żadnej  „X” w żadnej kratce, powoduje nieważność głosu.
Następnie Przewodniczący Komisji wyczytywał kolejno nazwiska radnych,
którzy podchodzili i wrzucali karty do urny.
Po przerwie Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania i stwierdziła, że w
trakcie głosowania na sali obecnych było 23 radnych, w głosowaniu wzięło
udział 23 radnych, oddano 23 karty do głosowania. Spośród 23 głosów ważnych
, za wyborem głosowało 16 radnych, 7 radnych głosowało przeciw wyborowi.
Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania stanowią załącznik Nr 13
do niniejszego protokołu.
Radny Cezary Pec były Starosta pogratulował wyboru nowowybranemu
Staroście Januszowi Lipskiemu. Następnie podziękował za współpracę
członkom Zarządu oraz pracownikom Starosta.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Uchwała Nr IX/49/2003 w sprawie wyboru Starosty Ostródzkiego, została
podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
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Pan Janusz Lipski nowowybrany Starosta podziękował za wybór i powiedział,
że będzie się starał tak pracować, żeby nie było podziałów w Radzie Powiatu.
Stwierdził, że na następnej sesji po 4 lipca postara się przedstawić strategię
działania.
Radny Bogusław Fijas złożył wniosek o rozszerzenie punktu porządku obrad
dotyczącego wyboru pozostałych członków Zarządu o wybór Wicestarosty
Ostródzkiego.
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Rada 22 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” wyraziła zgodę, aby
punkt otrzymał brzmienie: „Wybór Wicestarosty Ostródzkiego i pozostałych
członków Zarządu.”
Przewodniczący zapytał członków Komisji Skrutacyjnej, czy wyrażają zgodę na
dalszą pracę w Komisji.
Członkowie wyrazili zgodę.
Rada 22 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” opowiedziała się za
pozostawienie Komisji Skrutacyjnej w poprzednim składzie.
Starosta Ostródzki Janusz Lipski zgłosił radnego Andrzeja Mańkę na kandydata
na Wicestarostę Ostródzkiego.
Radny Andrzej Mańka wyraził zgodę.
Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.
Przewodniczący Komisji wyczytywał kolejno nazwiska radnych, którzy
podchodzili, dokonywali głosowania  i wrzucali karty do urny.
Po przerwie Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania i stwierdziła, że
w trakcie głosowania na sali obecnych było 23 radnych, w głosowaniu wzięło
udział 23 radnych, oddano 23 karty do głosowania. Spośród 23 ważnych
głosów, za wyborem opowiedziało się 14 radnych, przeciw wyborowi – 8
radnych, 1 głos – wstrzymujący się.
Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania stanowią załącznik Nr 15
do niniejszego protokołu
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
W chwili glosowania na sali obecnych było 23 radnych.
Uchwała Nr IX/50/2003 w sprawie wyboru Wicestarosty Ostródzkiego, została
podjęta przy 21 głosach „za”, 2 głosach „wstrzymujących się” i stanowi
załącznik Nr 16 do protokołu.
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22 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” Rada opowiedziała się za
pozostawieniem poprzedniego składu Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia
głosowania w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu.
Starosta Ostródzki Janusz Lipski na kandydatów na pozostałych członków
Zarządu Powiatu, zgłosił: Bogusława Fijasa, Stanisława Siwkowskiego i Ewę
Szczurowską.
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Członek Komisji
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.
Przewodniczący komisji wyczytywał kolejno nazwiska radnych, którzy
podchodzili, dokonywali głosowania  i wrzucali karty do urny.
Po przerwie Komisja ogłosiła wyniki głosowania i stwierdziła, że w trakcie
głosowania na sali obecnych było 23 radnych, w głosowaniu udział wzięło 23
radnych. oddano 23 kart do głosowania. Na każdego kandydata oddano 23
głosów ważnych. Na Bogusława Fijasa oddano: za wyborem 14 głosów, przeciw
wyborowi – 8 głosów, wstrzymujący się – 1 głos. Na Stanisława Siwkowskiego
oddano: za wyborem 14 głosów, przeciw wyborowi – 9 głosów. Na Ewę
Szczurowska oddano: za wyborem – 14 głosów, przeciw wyborowi – 9 głosów.
protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania stanowią załącznik Nr 17
do niniejszego protokołu.
Radny Bogusław Fijas poinformował, że składa rezygnację z funkcji
wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.
Radna Ewa Szczurowska poinformowała, że składa rezygnację z członkostwa
w Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.
W związku z powyższym radny Bogusław Fijas zgłosił wniosek o rozszerzenie
porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych.
Rada jednogłośnie opowiedziała się za wprowadzenie do porządku obrad punktu
w brzmieniu: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej.”
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych.
Uchwała Nr IX/51/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 18 do
protokołu.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru pozostałych
członków Zarządu Powiatu.
W chwili głosowania na sali obecnych było 19 radnych.
Uchwała Nr IX/52/2003 w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu
Powiatu, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
Wiceprzewodnicząca Rady Irena Jara zaproponowała, aby diety za udział
w sesji 4 lipca br. radni przeznaczyli na letni wypoczynek dla dzieci z Markotu.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął IX Sesję
Rady Powiatu w Ostródzie II kadencji.

Protokołowała
Barbara Węglarz


