Protokół nr II/2010
z inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 16 grudnia 2010 roku

1.Otwarcie obrad.
Otwarcia sesji oraz powitania przybyłych gości dokonała Przewodnicząca
Rady Jolanta Szewczun.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła
prawomocność obrad. W dniu 16 grudnia 2010 roku w sesji Rady Powiatu
Sztumskiego wzięło udział 15 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do Protokołu nr II/10.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do Protokołu nr II/10.

Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun poinformowała, że dokonała
zmian w porządku sesji i przedstawiła go w takiej wersji, która zdaniem
Przewodniczącej pozwoli na prawidłowy przebieg obrad. Dodała, że pełniąc
funkcję Przewodniczącej Rady Powiatu kieruje się przede wszystkim dobrem
Powiatu. Dokonując zmian w porządku obrad Przewodnicząca brała pod uwagę
sytuację, która miała miejsce w Nowym Dworze Gdańskim.
Starosta Piotr Stec zapytał Przewodniczącą, o powód wykreślenia, z
porządku, który radni otrzymali na 7 dni przed zwołaniem sesji punktu 4 tj.
ślubowania radnej Beaty Śrutkowskiej oraz pkt.5 tj. podjęcia uchwały w sprawie
wstąpienia pani Beaty Śrutkowskiej w miejsce radnego, któremu wygasł mandat.
Starosta dodał, że zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej ślubowanie pani
Śrutkowskiej i wspomniana uchwała powinny mieć miejsce na następnej sesji po
stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego.
Przewodnicząca Rady Powiatu wyjaśniła, że następna sesja (która odbędzie
się w tym samym dniu zaraz po II sesji) rozpocznie się od złożenia ślubowania
dwóch radnych tj.; pani Śrutkowskiej i pana Mazerskiego.
Radny Mariusz Żółtowski poprosił aby na sesji było przestrzegane prawo.
Odczytał uzasadnienie, według którego należy na obecnej sesji podjąć uchwałę w
sprawie wstąpienia pani Śrutkowskiej w miejsce radnego, któremu wygasł mandat.
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Radny Zbigniew Zwolenkiewicz był zdania, że Przewodnicząca Rady dość
precyzyjnie wyjaśniła powód swojej decyzji co do zmiany porządku obrad.
Według radnego nie było przeszkód prawnych, co do tego aby pani Śrutkowska
złożyła ślubowanie na następnej sesji. Złożenie ślubowania przez w/w na obecnej
sesji mogłoby wytworzyć nieciekawą sytuację. Radny wyraził stanowisko, że
zaproponowany porządek należy przyjąć, a na następnej sesji, która odbędzie się
w tym samym dniu dokonać ślubowania 2 radnych. Rada będzie wówczas liczyła
pełen skład osobowy tj. 17 osób. Radny zaproponował, aby przegłosować
wnioskowany porządek obrad.
Radna Elżbieta Domańska zwróciła się do Przewodniczącej o podanie
podstawy prawnej, według której pani Śrutkowska nie może złożyć na obecnej
sesji ślubowania radnej. Uzasadnienie Przewodniczącej Rady w tej sprawie było
dla radnej niezrozumiałe. Radna złożyła wniosek o uzupełnienie zaproponowanego
porządku obrad o pkt. dotyczący ślubowania pani Śrutkowskiej i o podjęcie w tej
sprawie stosownej uchwały.
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun poddała pod głosowanie wniosku
złożonego przez radną Domańską.
W obecności 15 radnych 7 głosami „za” i 8 głosami „przeciw” wniosek nie
przeszedł.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek sesji przewidywał:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie wygaśnięcia mandatu w związku
z wyborem na burmistrza.
5. Zapoznanie Rady z treścią oświadczenia pani Alicji Ewy Podlewskiej , która zrzekła się
pierwszeństwa przy obsadzeniu mandatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i oświadczenia.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmieniony porządek sesji, który
wymagał bezwzględnej większości głosów.
Za porządkiem sesji było 8 głosów „za” i 7 głosów „przeciw”.
Porządek stanowi załącznik nr 3 do Protokołu nr II/10.
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Ad.4 . Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie wygaśnięcia
mandatu w związku z wyborem na burmistrza.
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt powyższej uchwały.
Pan Leszek Tabor wybrany został do Rady Powiatu Sztumskiego. W dniu 5
grudnia 2010 roku wybrano go na Burmistrza Miasta i Gminy Sztum. W związku z
tym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt powyższej uchwały.
W obecności 15 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr II/6/2010 w sprawie wygaśnięcia mandatu w związku z wyborem na
burmistrza.
Uchwała I/1/2010 stanowi załącznik nr 4 do Protokołu nr II/2010.

Ad.5 Zapoznanie Rady z treścią oświadczenia pani Alicji Ewy Podlewskiej,
która zrzekła się pierwszeństwa przy obsadzeniu mandatu.
Przewodnicząca Rady odczytała treść oświadczenia pani Alicji Ewy
Podlewskiej, która zrzekła się pierwszeństwa przy obsadzeniu mandatu po panu
Leszku Taborze. Ponadto poinformowała radnych, że osobą, która kolejno
otrzymała największą liczbę głosów z tej samej listy jest pan Ryszard Mazerski.
Radni nie wnieśli żadnych uwag
Oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do Protokołu nr II/10.

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Żółtowski złożył interpelację dotyczącą I sesji inauguracyjnej, która
zdaniem radnego nie wyczerpała porządku obrad. Wyjaśnił, że w pkt. 6 ppkt. „f”
nie poddano głosowaniu uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu Sztumskiego.
Radna Domańska poprosiła Przewodniczącą o pisemne wskazanie
podstawy prawnej, wskutek której radna Śrutkowska nie mogła złożyć ślubowania
na II sesji Rady Powiatu, tak jak stanowi ordynacja wyborcza.
Ad.9 Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że na interpelacje i zapytania radnych
udzieli odpowiedzi na piśmie.
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Ad. 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Ad.11 Sprawy różne.
Spraw innych nie wniesiono
Ad.12 Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Jolanta
Szewczun zamknęła obrady, wypowiadając formułę „Zamykam obrady II sesji
Rady Powiatu Sztumskiego”.
Obrady trwały od godz. 1530 do godz. 1600.
Protokołowała:
Elżbieta Kufeldt
Przewodniczący Rady
Powiatu Sztumskiego
Jolanta Szewczun
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