
PROTOKÓŁ  Nr XXXII/2005  
z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie 

w dniu 22 marca 2005r. 
 
 

Obrady rozpocz�to o godz. 14.15, zako�czono o godz. 17.00. 
Podj�to uchwały od Nr XXXII/200/2005 do Nr XXXII/203/2005. 
 
 
 W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z list� obecno�ci, która stanowi 
zał�cznik Nr 1 do protokołu. 
 
 Przewodnicz�cy Rady Jerzy Grubba otworzył XXXII Sesj� Rady Powiatu 
w Ostródzie II kadencji, powitał radnych, pracowników Starostwa i przybyłych 
go�ci. Nast�pnie na podstawie listy  obecno�ci stwierdził quorum, przy którym 
mo�e obradowa� i podejmowa� prawomocne uchwały Rada Powiatu. 
Przewodnicz�cy odczytał wniosek sze�ciu radnych o zwołanie sesji w trybie 
art.15 ust.7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz�dzie powiatowym 
Wniosek stanowi zał�cznik Nr 2 do protokołu. 
 
Na sekretarza obrad Przewodnicz�cy powołał radnego Mieczysława Pia�cika. 
 
Porz�dek obrad, zgodnie z wnioskiem o zwołanie sesji, brzmiał nast�puj�co: 

1. Przyj�cie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Odwołanie Starosty Ostródzkiego i całego Zarz�du Powiatu, w tym 

podj�cie uchwały. 
3. Sprawozdanie z działalno�ci zarz�du Powiatu w okresie mi�dzy sesjami  

i z realizacji uchwał Rady. 
4. Interpelacje, zapytania, wnioski i o�wiadczenia radnych. 

 
Pierwszym punktem porz�dku obrad było przyj�cie protokołu z poprzedniej 

sesji. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych. 
Protokół z XXXI Sesji został przyj�ty przez Rad� 22 głosami „za” i jednym 
głosem „wstrzymuj�cym si�”. 
 
 Drugim punktem porz�dku obrad było odwołanie Starosty Ostródzkiego  
i  całego Zarz�du Powiatu, w tym podj�cie uchwały. 
Przewodnicz�cy poinformował, �e na podstawie art.31 ust.3 i 4 ustawy o 
samorz�dzie powiatowym, odwołanie Starosty nast�puje wi�kszo�ci� co 
najmniej 3/5 ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Głosowanie w 
sprawie odwołania Rada Powiatu przeprowadza po zapoznaniu si� z opini� 
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Komisji Rewizyjnej na nast�pnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o 
odwołanie, nie wcze�niej jednak ni� po upływie 1 miesi�ca od dnia zgłoszenia 
wniosku. Odwołanie Starosty jest równoznaczne z odwołaniem całego Zarz�du 
Powiatu. 
Przewodnicz�cy odczytał wniosek o odwołanie Starosty zło�ony 27 stycznia 
2005r. 
Wniosek stanowi zał�cznik Nr 3 do protokołu. 
Nast�pnie odczytał opini� Komisji Rewizyjnej, która stanowi zał�cznik Nr 4 do 
protokołu. 
 
Przewodnicz�cy zaproponował 3-osobowy skład Komisji Skrutacyjnej, która 
przeprowadzi głosowanie. Zaproponował równie�, aby wybrany skład Komisji 
pracował przez cał� sesj� w dniu dzisiejszym, je�eli zajdzie taka potrzeba. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych. 
Rada jednogło�nie opowiedziała si� za wnioskiem Przewodnicz�cego. 
 
Przewodnicz�cy poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu 3-osobowej 
Komisji Skrutacyjnej. 
Radny Waldemar Baumann zgłosił do pracy w Komisji radnego Czesława 
Najmowicz. 
Radny wyraził zgod� na prac� w Komisji. 
Radny Jan �lebioda zgłosił do pracy w Komisji radnego Cezarego 
Wawrzy�skiego. 
Radny wyraził zgod� na prac� w Komisji. 
Radny Cezary Pec zgłosił do pracy w Komisji radnego Stanisława Du�y�skiego. 
Radny wyraził zgod� na prac� w Komisji. 
 
Innych zgłosze� kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej nie zgłoszono. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych. 
Rada jednogło�nie powołała Komisj� Skrutacyjn� w składzie: 

1) Stanisław Du�y�ski, 
2) Czesław Najmowicz 
3) Cezary Wawrzy�ski 

 
Przewodnicz�cy zarz�dził przerw� w obradach celem ukonstytuowania si� 
Komisji Skrutacyjnej i przygotowania kart do głosowania. 
 
Po przerwie przewodnicz�cy wznowił obrady, a przewodnicz�cy Komisji 
Skrutacyjnej radny Czesław Najmowicz  poinformował, �e głosowa� nale�y 
stawiaj�c znak X w jednej z kratek. Postawienie wi�cej ni� jednego znaku X 
albo nie postawienie znaku X w �adnej kratce powoduje niewa�no�� głosu. 
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Nast�pnie członek Komisji radny Cezary Wawrzy�ski wyczytywał kolejno 
nazwiska radnych, którzy podchodzili, dokonywali głosowania i wrzucali karty 
do urny. 
 
Po głosowaniu Przewodnicz�cy ogłosił krótk� przerw�. 
Po przerwie wznowił obrady, a Przewodnicz�cy Komisji Skrutacyjnej ogłosił 
wyniki głosowania: w trakcie głosowania na sali obecnych było 23 radnych, w 
głosowaniu udział wzi�ło 23 radnych, oddano 23 karty do głosowania, głosów 
wa�nych – 23, za odwołaniem głosowało 20 osób, przeciw odwołaniu głosowały 
3 osoby. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi zał�cznik 
Nr 5 do protokołu. 
 
Przewodnicz�cy odczytał projekt uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych. 
Rada głosowała nast�puj�co: „za” odwołaniem głosowało 19 osób, „przeciw” – 
0, „wstrzymały si�” od głosu 2 osoby. 
W zwi�zku z tym, �e ilo�� głosów nie zgadzała si� z liczb� radnych obecnych na 
sali, Przewodnicz�cy zarz�dził reasumpcj� głosowania. 
Uchwała Nr XXXII/200/2005 w sprawie odwołania Starosty Ostródzkiego  
i całego Zarz�du Powiatu, została podj�ta przy 21 głosach  „za, 2 głosach 
„wstrzymuj�cych si�” i stanowi zał�cznik Nr 6 do protokołu. 
 
Odwołany Starosta  Janusz Lipski podzi�kował za dotychczasow� współprac�  
i �yczył przyszłemu staro�cie owocnej działalno�ci na rzecz Powiatu 
Ostródzkiego. 
 
Przewodnicz�cy zarz�dził przerw� w obradach. 
Po kilkunastominutowej przerwie Przewodnicz�cy wznowił obrady. 
 
Radny Cezary Pec w imieniu wnioskodawców zgłosił wniosek o rozszerzenie 
porz�dku obrad o punkt w brzmieniu: „Wybór Starosty Ostródzkiego”. 
 
Przewodnicz�cy zarz�dził głosowanie w sprawie rozszerzenia porz�dku obrad  
o punkt w brzmieniu: „Wybór Starosty Ostródzkiego”. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych. 
Rada jednogło�nie opowiedziała si� za rozszerzeniem porz�dku obrad. 
Przewodnicz�cy poinformował, �e w zwi�zku z powy�szym dotychczasowe 
punkty 3 i 4 otrzymuj� numeracje 4 i 5. 
 
W zwi�zku z wcze�niejsz� zgod� Rady na prac� tej samej Komisji Skrutacyjnej 
podczas całej sesji, skład Komisji pozostał bez zmian. 
 Przewodnicz�cy poprosił o zgłaszanie kandydatów na Starost� Ostródzkiego. 
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Radny Jan �lebioda zgłosił kandydatur�  radnego Aleksandra Gawryluka. 
Radny Aleksander Gawryluk wyraził zgod� na kandydowanie. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Przewodnicz�cy zarz�dził przerw� w obradach w celu  przygotowania kart do 
głosowania przez Komisj� Skrutacyjn�. 
 
Po przerwie przewodnicz�cy wznowił obrady, a Przewodnicz�cy Komisji 
Czesław Najmowicz poinformował, �e głosowa� nale�y stawiaj�c znak X w 
jednej z kratek. Postawienie wi�cej ni� jednego znaku X albo nie postawienie 
znaku X w �adnej kratce powoduje niewa�no�� głosu. 

 
Nast�pnie członek Komisji radny Cezary Wawrzy�ski wyczytywał kolejno 
nazwiska radnych, którzy podchodzili, dokonywali głosowania i wrzucali karty 
do urny. 
 
Po głosowaniu Przewodnicz�cy ogłosił krótk� przerw�. 
Po przerwie wznowił obrady, a Przewodnicz�cy Komisji Skrutacyjnej ogłosił 
wyniki głosowania: w trakcie głosowania na sali obecnych było 23 radnych, w 
głosowaniu udział wzi�ło 23 radnych, oddano 23 karty do głosowania, głosów 
wa�nych – 23, za wyborem głosowało 20 osób, przeciw wyborowi głosowały 3 
osoby. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi zał�cznik 
Nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicz�cy odczytał tre�� uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych. 
Uchwała Nr XXXII/201/2005 w sprawie wyboru Starosty Ostródzkiego, została 
podj�ta przy 22 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymuj�cym si�” i stanowi zał�cznik 
Nr 8 do protokołu. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk podzi�kował za zaufanie i poparcie. Stwierdził, 
�e w swojej przyszłej pracy bardzo by chciał zadowoli� wszystkich w sposób 
satysfakcjonuj�cy. Podzi�kował za dotychczasow� działalno�� poprzedniemu 
Zarz�dowi Powiatu. 
 
Radny Jan �lebioda poprosił o przerw�. 
Przewodnicz�cy ogłosił przerw� w obradach. 
Po przerwie Przewodnicz�cy wznowił obrady. 
Radny Cezary Pec w imieniu wnioskodawców zgłosił wniosek o rozszerzenie 
porz�dku obrad o dwa punkty w brzmieniu: „Wybór Wicestarosty 
Ostródzkiego” oraz „Wybór pozostałych członków Zarz�du Powiatu.” 
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Przewodnicz�cy zarz�dził głosowanie w sprawie rozszerzenia porz�dku obrad  
o punkt w brzmieniu: „Wybór Wicestarosty Ostródzkiego”. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 23 radnych. 
Rada 21 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymuj�cymi si�” wyraziła zgod� na 
rozszerzenie porz�dku obrad. 
 
Przewodnicz�cy zarz�dził głosowanie w sprawie dalszego rozszerzenia 
porz�dku obrad o punkt w brzmieniu: „Wybór pozostałych członków Zarz�du 
Powiatu”. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych. 
Rada 21 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymuj�cymi si�” wyraziła zgod� na 
kolejne rozszerzenie porz�dku obrad. 
Przewodnicz�cy poinformował, �e w zwi�zku z powy�szym pozostałe punkty 
porz�dku obrad otrzymuj� numeracj� 6 i 7. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk zgłosił kandydatur� radnego Andrzeja Ma�ki na 
Wicestarost� Ostródzkiego. 
 
Przewodnicz�cy zarz�dził przerw� w obradach w celu  przygotowania kart do 
głosowania przez Komisj� Skrutacyjn�. 
 
Po przerwie przewodnicz�cy wznowił obrady, a Przewodnicz�cy Komisji 
Czesław Najmowicz poinformował, �e głosowa� nale�y stawiaj�c znak X w 
jednej z kratek. Postawienie wi�cej ni� jednego znaku X albo nie postawienie 
znaku X w �adnej kratce powoduje niewa�no�� głosu. 

 
Nast�pnie członek Komisji radny Cezary Wawrzy�ski wyczytywał kolejno 
nazwiska radnych, którzy podchodzili, dokonywali głosowania i wrzucali karty 
do urny. 
 
Po głosowaniu Przewodnicz�cy ogłosił krótk� przerw�. 
Po przerwie wznowił obrady, a Przewodnicz�cy Komisji Skrutacyjnej ogłosił 
wyniki głosowania: w trakcie głosowania na sali obecnych było 23 radnych, w 
głosowaniu udział wzi�ło 23 radnych, oddano 23 karty do głosowania, głosów 
wa�nych – 23, za wyborem głosowało 13 osób, przeciw wyborowi głosowało 9 
osób, wstrzymała si� 1 osoba. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi zał�cznik 
Nr 9 do protokołu. 
 
Przewodnicz�cy odczytał tre�� uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych. 
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Uchwała Nr XXXII/202/2005 w sprawie wyboru Wicestarosty Ostródzkiego, 
została podj�ta przy 22 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymuj�cym si�” i stanowi 
zał�cznik Nr 10 do protokołu. 

Nast�pnym punktem porz�dku obrad był wybór pozostałych członków 
Zarz�du Powiatu. 
Radny Cezary Wawrzy�ski skierował zapytanie do radcy prawnego, czy Rada 
mo�e powoła�  3 członków Zarz�du, skoro w Statucie Powiatu jest zapis 
dotycz�cy jednego etatowego członka Zarz�du. 
 
Radca Prawny Marzenna Koziorowska odpowiedziała, �e Rada powołuj�c 
członka nie stanowi o tym, czy ma by� to etatowy członek Zarz�du czy nie.  
Z zapisu w Statucie wynika, �e z powołanych członków , jeden powinien by� 
zatrudniony. 
 
Starosta Aleksander Gawryluk zgłosił na członków Zarz�du Powiatu 
kandydatury: Cezarego Peca, Ewy Szczurowskiej i Stanisława Siwkowskiego. 
Zgłoszone osoby wyraziły zgod� na kandydowanie. 
 
Przewodnicz�cy zarz�dził przerw� w obradach w celu  przygotowania kart do 
głosowania przez Komisj� Skrutacyjn�. 
 
Po przerwie przewodnicz�cy wznowił obrady, a Przewodnicz�cy Komisji 
Czesław Najmowicz poinformował, �e głosowa� nale�y na ka�dego kandydata 
osobno stawiaj�c znak X w wybranej kratce obok nazwiska. Postawienie wi�cej 
ni� jednego znaku X w kratkach obok nazwiska jednego kandydata albo nie 
postawienie znaku X w �adnej kratce obok nazwiska  powoduje niewa�no�� 
głosu. 

 
Nast�pnie członek Komisji radny Cezary Wawrzy�ski wyczytywał kolejno 
nazwiska radnych, którzy podchodzili, dokonywali głosowania i wrzucali karty 
do urny. 
 
Po głosowaniu Przewodnicz�cy ogłosił krótk� przerw�. 
Po przerwie wznowił obrady, a Przewodnicz�cy Komisji Skrutacyjnej ogłosił 
wyniki głosowania: w trakcie głosowania na sali obecnych było 23 radnych, w 
głosowaniu udział wzi�ło 23 radnych, oddano 23 karty do głosowania.  Na 
poszczególnych kandydatów oddano głosów: 

1) Cezary Pec – 22 głosy wa�ne, , za wyborem 13, przeciw wyborowi – 8, 
wstrzymuj�cy si� 1 głos, 

2) Ewa Szczurowska – 23 głosy wa�ne, za wyborem 12 głosów, przeciw 
wyborowi 10 głosów, 1 głos wstrzymuj�cy si�, 

3) Stanisław Siwkowski – 23 głosy wa�ne, za wyborem 13 głosów, przeciw 
wyborowi – 9 głosów, 1 głos wstrzymuj�cy si�. 
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Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi zał�cznik 
Nr 11 do protokołu. 
 
 
Przewodnicz�cy odczytał tre�� uchwały. 
W chwili głosowania na sali obecnych było 23 radnych. 
Uchwała Nr XXXII/203/2005 w sprawie wyboru pozostałych członków Zarz�du 
Powiatu, została podj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik Nr 12 do protokołu. 
 
 Szóstym punktem porz�dku obrad było sprawozdanie z działalno�ci 
Zarz�du Powiatu w okresie mi�dzy sesjami i z realizacji uchwał Rady. 
Sprawozdanie stanowi zał�cznik Nr 13 do protokołu. 
Pyta� do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
 Ostatnim punktem porz�dku obrad były interpelacje, zapytania, wnioski  
i o�wiadczenia radnych. 
 
Radny Cezary Wawrzy�ski zgłosił wniosek, aby w porz�dku nast�pnej sesji 
znalazła si� dyskusja na temat inwestycji  „Kronospan” 
 
Radny Stanisław Dzwolak stwierdził, �e do dyskusji na sesj� nale�y zaprosi� 
fachowca ds. ochrony �rodowiska. Zdaniem radnego, �eby radni mogli wyrobi� 
sobie pogl�d na jaki� temat, musz� zapozna� si� ze zdaniem fachowców na ten 
temat. 
 
Radny Andrzej Waszczyszyn po raz kolejny apelował do Zarz�du o 
zainteresowanie si� nadmiernym wycinaniem drzew przydro�nych. 
 
Przewodnicz�cy przedstawił radnym kartki z �yczeniami �wi�tecznymi, które 
wpłyn�ły do Rady na jego r�ce, jak równie� od siebie zło�ył wszystkim  
�yczenia �wi�teczne. 
 
 Wobec wyczerpania porz�dku obrad Przewodnicz�cy zamkn�ł XXXII 
Sesj� Rady Powiatu w Ostródzie II kadencji. 
 
 
Protokołowała 
Barbara W�glarz 


