Protokół nr III/2010
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 III/10.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do Protokołu nr III/10.

Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun zaproponowała nowy porządek
obrad, po czym przedstawiła go radnym.
Radna Elżbieta Domańska powiedziała, że zgodnie ze Statutem Powiatu
Sztumskiego porządek obrad radni otrzymują na 7 dni przed sesją. Zatem, rada
powinna pracować na podstawie porządku, który otrzymała wcześniej i do tego
porządku radni mogą wprowadzać zmiany.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że jest to ten sam porządek obrad, tylko z
wprowadzonymi przez nią zmianami, a dokładniej uzupełniony o wyłączone
punkty z poprzedniego porządku sesji.
Wicestarosta Zygmunt Smoliński w powyższej sprawie poprosił o opinię
prawną radcę prawnego Starostwa Powiatowego.
Radca prawny Stanisław Ziętek wyjaśnił, iż sesja powinna odbywać się
zgodnie z porządkiem obrad dostarczonym radnym na 7 dni przed sesją. Radni
mogą wprowadzić zmiany do powyższego porządku, które mają być przedmiotem
obrad.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz stwierdził, że autorem porządku obrad jest
Przewodniczący Rady i że Przewodniczący ma prawo ten porządek zmienić.
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Radca nie zgodził się ze stanowiskiem radnego. Dodał, że wszelkie zmiany
w porządku radni wnoszą do ustalonego już porządku obrad. Zmieniony porządek
obrad spowodowałby niezachowanie statutowych terminów.
Wobec wyjaśnienia radcy, Przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie
zmian w ustalonym porządku obrad, a mianowicie: w pkt. 4- Ślubowanie
radnego Ryszarda Mazerskiego; w pkt. 5 -Podjęcie uchwały Rady Powiatu
Sztumskiego: a) w sprawie objęcia mandatu po radnej, która zrzekła się
pierwszeństwa przy obsadzeniu mandatu; w pkt. 6 - Ślubowanie radnej Beaty
Śrutkowskiej; w pkt. 7 - Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie wstąpienia pani Beaty Sylwii Śrutkowskiej w miejsce radnego,
któremu wygasł mandat.
Pozostałe punkty pozostają w kolejności.
Radna Elżbieta Domańska zgłosiła wniosek o nie wnoszenie punktu 4 i 5
dotyczącego złożenia ślubowania przez pana Mazerskiego oraz podjęcia w tej
sprawie uchwały. Wyjaśniła, że zgodnie z przedstawioną interpretacją przez
Krajowego Komisarza Wyborczego pan Mazerski może objąć mandat po radnej
zrzekającej się pierwszeństwa przy obsadzeniu mandatu po ogłoszeniu przez
Komisarza Wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnej zrzekającej się
pierwszeństwa przy obsadzeniu mandatu i o objęciu go przez pana Mazerskiego.
Do chwili obecnej takiego oświadczenia Komisarz Wyborczy nie złożył.
Wicestarosta Zygmunt Smoliński w powyższej sprawie poprosił radcę o
opinię prawną.
Radca Stanisław Ziętek potwierdził zaprezentowane stanowisko dokonane
przez Krajowego Komisarza Wyborczego. Zdaniem radcy, stanowisko to nie ma
jednak zastosowania w przepisach prawa.
Radny Mariusz Żółtowski wyraził obawę, że na poprzedniej sesji doszło do
złamania prawa w postaci niedopuszczenia do złożenia ślubowania przez panią
Śrutkowską. Zdaniem radnego każde następne podjęte uchwały mogą być
obarczone wadą prawną. Poprosił radcę o opinię prawną w tej sprawie.
Radca Stanisław Ziętek wyjaśnił, że art. 194 ustawy Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw istotnie stanowi, że po
wygaśnięciu mandatu radnego, Rada podejmuje na następnej sesji uchwałę o
wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał
kolejno największą liczbę głosów. Ponieważ na I sesji była podjęta uchwała o
stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego Kaźmierskiego , to na II sesji powinna
być podjęta uchwała o wstąpieniu na jego miejsce radnej Beaty Śrutkowskiej.
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Przewodnicząca Rady powiedziała, iż zdawała sobie sprawę z tego, że radni
zakwestionują tę część porządku obrad. Jednakże zdaniem Przewodniczącej
uchybienie to będzie mniejszym złem od tego co mogłoby się wydarzyć, gdyby
takiej decyzji nie podjęła.
Radna Irena Szmiłyk zwróciła się z pytaniem do Przewodniczącej Rady.
Zapytała, jaką szkodę dla Rady Powiatu Przewodnicząca widziała w złożeniu na II
sesji ślubowania przez radną Beatę Śrutkowską.
Przewodnicząca Rady udzieliła odpowiedzi, że tę kwestię wyjaśniła na II
sesji Rady Powiatu.
Przewodnicząca zakończyła dyskusję i poddała pod głosowanie porządek
obrad z wniesionymi zmianami.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek sesji przewidywał:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Ślubowanie radnego Mazerskiego Ryszarda.
5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego: a) w sprawie objęcia mandatu po radnej,
która zrzekła się pierwszeństwa przy osadzeniu mandatu.
6. Ślubowanie radnej Beaty Śrutkowskiej.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie wstąpienia pani Beaty Sylwii Śrutkowskiej w miejsce radnego, któremu wygasł
mandat.
8. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Starosty Powiatu Sztumskiego:
a) zgłaszanie kandydatów na Starostę Powiatu Sztumskiego;
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
c) przyjęcie regulaminu dla wyboru Starosty Powiatu Sztumskiego;
d) przeprowadzenie głosowania;
e) ogłoszenie wyników wyboru (przedstawienie protokołu przez Komisję Skrutacyjną);
f) podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie wyboru Starosty Powiatu
Sztumskiego.
9. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Sztumskiego:
a) zgłoszenie kandydatury na Wicestarostę Powiatu Sztumskiego przez Starostę;
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
c) przyjęcie regulaminu dla wyboru Wicestarosty Powiatu Sztumskiego;
d) przeprowadzenie głosowania;
e) ogłoszenie wyników wyboru (przedstawienie protokołu przez Komisję Skrutacyjną);
f) podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu
Sztumskiego.
10.Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru dwóch pozostałych członków Zarządu:
a) zgłaszanie kandydatów na dwóch pozostałych członków Zarządu przez Starostę
Sztumskiego;
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
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c) przyjęcie regulaminu dla wyboru dwóch pozostałych członków Zarządu;
d) przeprowadzenie głosowania;
e) ogłoszenie wyników wyboru (przedstawienie protokołu przez Komisję Skrutacyjną);
f) podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie wyboru dwóch pozostałych
członków Zarządu Powiatu Sztumskiego.
11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej;
b) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
c) w sprawie powołania składów osobowych i określenia przedmiotu działania stałych komisji
Rady Powiatu Sztumskiego;
d) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Polityki Gospodarczej, Budżetu,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
e) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia,
Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia;
f) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i
Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wnioski i oświadczenia.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.

Za porządkiem sesji było 8 głosów „za” i 7 głosów „przeciw”.
Porządek stanowi załącznik nr 3 do Protokołu nr III/10.

Sekretarz Maria Król zwróciła uwagę na fakt, iż zgodnie ze Statutem
Powiatu Sztumskiego wprowadzone zmiany w porządku obrad winny być
przyjęte bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
Wobec powyższej sytuacji Przewodnicząca ogłosiła 10 minutowa przerwę.
Po przerwie Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, iż brak
ustawowej większości głosów powoduje, że porządek sesji nie będzie mógł być
przegłosowany. Aby nie przerywać obrad sesji i toku normalnej pracy Rady,
Przewodnicząca zaproponowała, aby radna Śrutkowska i radny Mazerski
złożyli ślubowanie przed przyjęciem porządku obrad.
Głos chciała zabrać radna Elżbieta Domańska.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mojecki poprosił radną Domańską żeby
nie przeszkadzała już w prowadzeniu obrad.
Radna Domańska poprosiła o zaprotokołowanie, iż Wiceprzewodniczący
Rady odebrał jej prawo do zabrania głosu.
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Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun poprosiła radnych; Beatę
Śrutkowską i Ryszarda Mazerskiego o powstanie w celu złożenia ślubowania,
a następnie odczytała rotę ślubowania. Zgodnie z Ustawą o samorządzie
powiatowym radni zakończyli ślubowanie słowem “Ślubuję”, oraz wypowiadając
dodatkową formułę “Tak mi dopomóż Bóg”.
Starosta Piotr Stec wyraził obawę, że prowadzenie dalszych obrad nie
będzie zgodne z prawem, gdyż ślubowanie nowo wstępujących radnych winno być
częścią porządku obrad. Zdaniem Starosty porządek obrad nie został
przegłosowany. Dodał, że oczekuje, iż na sesji będą stosowane oraz respektowane
przepisy prawa.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że dwoje radnych złożyło ślubowanie
przed przyjęciem porządku obrad. A zatem radni ci mogą już brać udział w
podejmowaniu uchwał i przegłosowaniu porządku obrad. Dodała, że na obecnej
sesji weźmie udział 17 radnych.
Zdaniem radnego Zbigniewa Zwolenkiewicza na sesji nie doszło do
żadnego złamania prawa. Przypomniał, że na I sesji radni złożyli ślubowanie przed
przyjęciem porządku obrad.
Przewodnicząca zakończyła dyskusję i odczytała zaproponowany porządek
obrad.
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie objęcia mandatu po radnej, która zrzekła się pierwszeństwa przy osadzeniu
mandatu.
b) w sprawie wstąpienia pani Beaty Sylwii Śrutkowskiej w miejsce radnego, któremu wygasł
mandat.
5. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Starosty Powiatu Sztumskiego:
a) zgłaszanie kandydatów na Starostę Powiatu Sztumskiego;
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
c) przyjęcie regulaminu dla wyboru Starosty Powiatu Sztumskiego;
d) przeprowadzenie głosowania;
e) ogłoszenie wyników wyboru (przedstawienie protokołu przez Komisję Skrutacyjną);
f) podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie wyboru Starosty Powiatu
Sztumskiego.
6. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Sztumskiego:
a) zgłoszenie kandydatury na Wicestarostę Powiatu Sztumskiego przez Starostę;
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
c) przyjęcie regulaminu dla wyboru Wicestarosty Powiatu Sztumskiego;
d) przeprowadzenie głosowania;
e) ogłoszenie wyników wyboru (przedstawienie protokołu przez Komisję Skrutacyjną);
f) podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu
Sztumskiego.
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7.Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru dwóch pozostałych członków Zarządu:
a) zgłaszanie kandydatów na dwóch pozostałych członków Zarządu przez Starostę
Sztumskiego;
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
c) przyjęcie regulaminu dla wyboru dwóch pozostałych członków Zarządu;
d) przeprowadzenie głosowania;
e) ogłoszenie wyników wyboru (przedstawienie protokołu przez Komisję Skrutacyjną);
f) podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie wyboru dwóch pozostałych
członków Zarządu Powiatu Sztumskiego.
8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej;
b) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
c) w sprawie powołania składów osobowych i określenia przedmiotu działania stałych komisji
Rady Powiatu Sztumskiego;
d) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Polityki Gospodarczej, Budżetu,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
e) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia,
Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia;
f) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i
Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

Za porządkiem sesji było 9 głosów „za” i 8 głosów „wstrzymało się”.
Porządek stanowi załącznik nr 4 do Protokołu nr III/10.

Ad.4 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie objęcia mandatu po radnej, która zrzekła się pierwszeństwa
przy obsadzeniu mandatu.
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt powyższej uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego 9 głosami „za” i 8
„wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr III/7/2010 w sprawie objęcia mandatu
po radnej, która zrzekła się pierwszeństwa przy osadzeniu mandatu
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do Protokołu nr III/2010.
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b) w sprawie wstąpienia pani Beaty Sylwii
radnego, któremu wygasł mandat.

Śrutkowskiej w miejsce

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt powyższej uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr III/8/2010 w sprawie wstąpienia pani Beaty Sylwii Śrutkowskiej w
miejsce radnego, któremu wygasł mandat.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do Protokołu nr III/2010.

Ad.5 Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Starosty Powiatu
Sztumskiego:
a) zgłaszanie kandydatów na Starostę Powiatu Sztumskiego;
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun
kandydatów na Starostę Powiatu Sztumskiego.

poprosiła

o

zgłaszanie

Radny Janusz Grzonka zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Cymerysa.
Radny Wojciech Cymerys wyrazili zgodę na kandydowanie.
Starosta Piotr Stec poinformował, że zamierzał również zgłosić kandydaturę
na Starostę. Jednak z uwagi na to, iż sesja jest obciążona wadą prawną
zrezygnował z podania takiej kandydatury.
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun poprosiła
kandydatów do komisji skrutacyjnej dla wyboru Starosty.

o

zgłaszanie

Radny Józef Kania zgłosił kandydaturę Zbigniewa Zwolenkiewicza.
Radny Antoni Downarowicz zgłosił kandydaturę Waldemara Thiede.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz zgłosił kandydaturę Ireny Szmiłyk.
Przewodnicząca Rady zapytała radnych, czy wyrażają zgodę na pracę w
komisji skrutacyjnej?
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Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji
skrutacyjnej.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie skład komisji skrutacyjnej
dla przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Starosty Sztumskiego.
Rada 16 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się” zaakceptowała następujący
skład komisji skrutacyjnej: Irena Szmiłyk, Zbigniew Zwolenkiewicz, Waldemar
Thiede .
c) przyjęcie Regulaminu dla wyboru Starosty Powiatu Sztumskiego;
Radna Irena Szmiłyk przedstawiła Regulamin wyboru Starosty Powiatu
Sztumskiego.
Radny Mariusz Żółtowski wniósł poprawkę w rozdziale I par.1, ppkt 2, a
mianowicie; „Przesłanka bezwzględnej większości głosów jest zachowana, gdy
kandydat na Starostę – jest- „otrzyma 9 głosów”, a winno być „co najmniej” 9
głosów opowiadających się za jego wyborem”.
Regulamin wraz z wniesioną poprawką radni przyjęli jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w
sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru Starosty Powiatu Sztumskiego..
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun poddała pod głosowanie podjęcie
Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru
Starosty Powiatu Sztumskiego.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła uchwałę
nr III/9/2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru Starosty Powiatu
Sztumskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do Protokołu nr III/2010.

Przewodnicząca ogłosiła 5 minutowa przerwę na ukonstytuowanie się Komisji
Skrutacyjnej i przygotowanie kart do głosowania.
d) przeprowadzenie wyborów
Komisja Skrutacyjna w czasie krótkiej przerwy przeliczyła i opieczętowała
karty do głosowania.
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Głosowanie przeprowadzono poprzez wyczytanie kolejno radnych zgodnie
z listą obecności na sesji w dniu 16 grudnia br. i wręczenie im kart do głosowania.
Radni udawali się kolejno do kabiny, gdzie dokonywali wyboru, a następnie
wrzucali
karty
do
urny
w
obecności
Komisji
Skrutacyjnej.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10-minutową przerwę, w czasie której
komisja skrutacyjna przeliczyła oddane głosy i sporządziła protokół
z przeprowadzonych wyborów.
e) ogłoszenie wyników wyboru (przedstawienie protokołu przez komisję
skrutacyjną).
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Irena Szmiłyk przedstawiła wyniki
wyboru
na
Starostę
Sztumskiego
zgodnie
z
załącznikiem
nr 8 do Protokołu nr III/10.
Kandydat na Starostę Sztumskiego Pan Wojciech Cymerys otrzymał w
głosowaniu tajnym głosów 9 „za wyborem kandydata”, 7 „przeciw wyborowi
kandydata”, 1 głos „nieważny”.
Protokół komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru
Starosty Sztumskiego stanowi załącznik nr 8 do Protokołu nr III/10.

Radny Wojciech Cymerys podziękował za zaufanie i powierzenie mu
funkcji Starosty.
f) podjęcie Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie wyboru
Starosty Sztumskiego.
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun przedstawiła projekt Uchwały Rady
Powiatu Sztumskiego w sprawie wyboru Starosty Sztumskiego
Radni nie wnieśli uwag.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz opuścił przed glosowaniem salę obrad.
Po powrocie radnego Przewodnicząca Rady ponownie poddała pod
głosowanie podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru Starosty
Sztumskiego.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego 9 głosami „za” i 8
„przeciw” podjęła uchwałę nr III/10/2010 w sprawie wyboru Starosty Powiatu
Sztumskiego.
9

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do Protokołu nr III/2010.

Ad.6 Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty
Powiatu Sztumskiego:
a) zgłoszenie kandydatury na Wicestarostę Powiatu Sztumskiego
przez Starostę;
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun poprosiła o zgłaszanie
kandydatów na Wicestarostę Powiatu Sztumskiego.
Starosta Wojciech Cymerys zgłosił kandydaturę Antoniego Downarowicza.
Radny Antoni Downarowicz wyraził zgodę na kandydowanie.
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun zaproponowała ten sam skład
Komisji Skrutacyjnej.
Radni wyrazili zgodę.
Przewodnicząca Rady zapytała radną Irenę Szmiłyk, radnego
Zbigniewa Zwolenkiewicza i radnego Waldemara Thiede , czy wyrażają
zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji skrutacyjnej.
c) przyjęcie regulaminu dla wyboru Wicestarosty Powiatu Sztumskiego;
Radna Irena Szmiłyk przedstawiła Regulamin wyboru Wicestarosty
Powiatu Sztumskiego.
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w
sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru Wicestarosty Powiatu Sztumskiego..
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun poddała pod głosowanie podjęcie
Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru
Wicestarosty Powiatu Sztumskiego.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr III/11/2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu dla wyboru Wicestarosty
Powiatu Sztumskiego.
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Uchwała stanowi załącznik nr 10 do Protokołu nr III/2010.

Przewodnicząca ogłosiła 5 minutowa przerwę na
głosowania.

przygotowanie kart do

c) przeprowadzenie głosowania;
Komisja Skrutacyjna w czasie krótkiej przerwy przeliczyła i opieczętowała
karty do głosowania.
Głosowanie przeprowadzono poprzez wyczytanie kolejno radnych zgodnie
z listą obecności na sesji w dniu 16 grudnia br. i wręczenie im kart do głosowania.
Radni udawali się kolejno do kabiny, gdzie dokonywali wyboru, a następnie
wrzucali
karty
do
urny
w
obecności
Komisji
Skrutacyjnej.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10-minutową przerwę, w czasie której
komisja skrutacyjna przeliczyła oddane głosy i sporządziła protokół
z przeprowadzonych wyborów.
e) ogłoszenie wyników wyboru (przedstawienie protokołu przez
Komisję Skrutacyjną);
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Irena Szmiłyk przedstawiła wyniki
wyboru
na
Wicestarostę
Sztumskiego
zgodnie
z
załącznikiem
nr 11 do Protokołu nr III/10.
Kandydat na Wicestarostę Sztumskiego Pan Antoni Downarowicz otrzymał
w głosowaniu tajnym głosów; 9 „za wyborem”, 6 „przeciw wyborowi”, 2 „bez
dokonania wyboru”.
Protokół komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie
wyboru Wicestarosty Sztumskiego stanowi załącznik nr 11 do Protokołu nr III/10.

Radny Antoni Downarowicz podziękował za zaufanie i powierzenie mu funkcji
Wicestarosty
f) podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie wyboru
Wicestarosty Powiatu Sztumskiego.
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun przedstawiła projekt Uchwały
Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie wyboru Wicestarosty Sztumskiego
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Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie podjęcie Uchwały Rady
Powiatu w sprawie wyboru Wicestarosty Sztumskiego.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego 9 głosami „za” i przy 8
„wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr III/12/2010 w sprawie wyboru
Wicestarosty Powiatu Sztumskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do Protokołu nr III/2010.

Ad.7 Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru dwóch pozostałych
członków Zarządu:
a) zgłaszanie kandydatów na dwóch pozostałych członków Zarządu
przez Starostę Sztumskiego;
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun poprosiła
kandydatów na dwóch członków Zarządu Powiatu Sztumskiego.

o

zgłaszanie

Starosta Wojciech Cymerys zgłosił kandydaturę Janusza Grzonki oraz
Zbigniewa Zwolenkiewicza.
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun poprosiła
kandydatów do komisji skrutacyjnej dla wyboru Starosty.

o

zgłaszanie

Radny Józef Kania zgłosił kandydaturę Waldemara Thiede.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz zgłosił kandydaturę Ireny Szmiłyk.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz zgłosił kandydaturę Ryszarda Mazerskiego
Przewodnicząca Rady zapytała radnych, czy wyrażają zgodę na pracę w
Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji skrutacyjnej.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie skład komisji skrutacyjnej
dla przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru dwóch członków
Zarządu Powiatu Sztumskiego.
12

Rada jednogłośnie zaakceptowała następujący skład Komisji Skrutacyjnej:
Irena Szmiłyk, Waldemar Thiede, Ryszard Mazerski .
c) przyjęcie regulaminu dla wyboru dwóch pozostałych członków
Zarządu;
Wicestarosta Antoni Downarowicz zwrócił uwagę na niespójność
zapisów w Regulaminie, a mianowicie: zapis w par.2 ust. 3 jest niespójny z par.
4.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz zaproponował aby w par.2 ust.3
zapisać, że karty do głosowania będą oddzielnie dla każdego kandydata.
Zmianę w regulaminie radni przyjęli jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun poddała pod głosowanie podjęcie
Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu dla wyboru
dwóch członków Zarządu.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła uchwałę
nr III/13/2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu dla wyboru dwóch pozostałych
członków Zarządu..
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do Protokołu nr III/2010.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 minutowa przerwę na przygotowanie kart do
głosowania.
d) przeprowadzenie głosowania;
Komisja Skrutacyjna w czasie krótkiej przerwy przeliczyła i opieczętowała
karty do głosowania.
Głosowanie przeprowadzono poprzez wyczytanie kolejno radnych zgodnie
z listą obecności na sesji w dniu 16 grudnia br. i wręczenie im kart do głosowania.
Radni udawali się kolejno do kabiny, gdzie dokonywali wyboru, a następnie
wrzucali
karty
do
urny
w
obecności
Komisji
Skrutacyjnej.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10-minutową przerwę, w czasie której
komisja skrutacyjna przeliczyła oddane głosy i sporządziła protokół
z przeprowadzonych wyborów.
e) ogłoszenie wyników wyboru (przedstawienie protokołu przez
Komisję Skrutacyjną);
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Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Irena Szmiłyk przedstawiła wyniki
wyboru na dwóch pozostałych członków Zarządu zgodnie z załącznikiem
nr 14 do Protokołu nr III/10.
Kandydat na członka Zarządu Pan Zbigniew Zwolenkiewicz otrzymał w
głosowaniu tajnym głosów 9 „za wyborem kandydata”, 6 „przeciw wyborowi
kandydata”, 2 „bez dokonania wyboru”.
Kandydat na członka Zarządu Pan Janusz Grzonka otrzymał w głosowaniu tajnym
głosów 16 „za wyborem kandydata”, 1 „bez wyboru kandydata”.
Protokół komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru dwóch
pozostałych członków Zarządu stanowi załącznik nr 14 do Protokołu nr III/10.

Radni Janusz Grzonka i Zbigniew Zwolenkiewicz podziękowali za zaufanie i
powierzenie im funkcji członków Zarządu.
f) podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie wyboru dwóch
pozostałych członków Zarządu Powiatu Sztumskiego.
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun przedstawiła projekt Uchwały
Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie wyboru dwóch pozostałych członków
Zarządu Powiatu Sztumskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie podjęcie Uchwały Rady
Powiatu w sprawie wyboru dwóch pozostałych członków Zarządu Powiatu
Sztumskiego.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego 9 głosami „za” i
przy 8 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr III/14/2010 w sprawie wyboru
dwóch pozostałych członków Zarządu Powiatu Sztumskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do Protokołu nr III/2010.

Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun ogłosiła 15 minutowa przerwę i
porosiła radnych aby w czasie tej przerwy radni uzgodnili w których komisjach
chcieli by pracować.

Ad.8 Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej;
Przewodnicząca Rady odczytała zaproponowany skład Komisji Rewizyjnej.
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W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni:
1. Irena Szmiłyk
2. Ryszard Mazerski
3. Bogumiła Steinborn
4. Zygmunt Smoliński
5. Józef kania
6. Piotr Stec
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w powyższej sprawie.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr III/15/2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji
Rewizyjnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do Protokołu nr III/2010.

b) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
Przewodnicząca Rady poprosiła o podanie kandydatury na Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
Radny Mariusz Żółtowski zgłosił kandydaturę Ireny Szmiłyk.
Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun przedstawiła projekt powyższej
uchwały.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr III/16/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do Protokołu nr III/2010.

c) w sprawie powołania składów osobowych i określenia przedmiotu
działania stałych komisji Rady Powiatu Sztumskiego;
Przewodnicząca Rady odczytała zaproponowany skład Komisji stałych
Rady Powiatu.
W skład Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i
Rolnictwa wchodzą radni:
1. Waldemar Thiede
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2.
3.
4.
5.
6.

Jolanta Szewczun
Irena Szmiłyk
Bogumiła Steinborn
Zbigniew Zwolenkiewicz
Mariusz Żółtowski

W skład Komisji ds. Społecznych, Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i
Zdrowia wchodzą radni:
1. Józef Kania
2. Beata Śrutkowska
3. Elżbieta Domańska
4. Tomasz Dobis
5. Waldemar Thiede
6. Mariusz Żółtowski
7. Zygmunt Smoliński
W skład Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej,
Promocji Powiatu wchodzą radni:
1. Ryszard Mazerski
2. Janusz Grzonka
3. Tomasz Dobis
4. Ryszard Mojecki
5. Elżbieta Domańska
6. Piotr Stec
7. Beata Śrutkowska
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun przedstawiła projekt powyższej
uchwały.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr III/17/2010 w sprawie powołania składów osobowych i określenia
przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Sztumskiego;
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do Protokołu nr III/2010.

d) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Polityki
Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
Przewodnicząca Rady poprosiła o podanie kandydatury na
Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa .
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Radny Zbigniew Zwolenkiewicz zgłosił kandydaturę Waldemara Thiede.
Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun przedstawiła projekt powyższej
uchwały.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr III/18/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds.
Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do Protokołu nr III/2010.

e) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i
Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia;
Przewodnicząca Rady poprosiła o podanie kandydatury na Przewodniczącego
Komisji .
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz zgłosił kandydaturę Józefa Kani.
Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun przedstawiła projekt powyższej
uchwały.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr III/19/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds
Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do Protokołu nr III/2010.

f) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury,
Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu.
Przewodnicząca Rady poprosiła o podanie kandydatury na Przewodniczącego
Komisji .
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz zgłosił kandydaturę Ryszarda Mazerskiego.
Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun przedstawiła projekt powyższej
uchwały.
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Radni nie wnieśli żadnych uwag.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr III/20/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds.
Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do Protokołu nr III/2010.

Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacji i zapytań radni nie wnieśli

Ad.9 Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
W związku z brakiem interpelacji i zapytań Zarząd nie udzielał odpowiedzi.

Ad. 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
Radni nie wnieśli żadnych wniosków i oświadczeń.

Ad.11 Sprawy różne.
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun poinformowała radnych, ze IV
sesja Rady Powiatu Sztumskiego odbędzie się 28 grudnia 2010 roku o godzinie
1500.
Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa
Publicznego, Zdrowia Józef Kania poinformował, że posiedzenie Komisji
odbędzie się 28 grudnia o godz. 1400.
Przewodniczący Komisji ds. Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa poinformował, że posiedzenie Komisji odbędzie się 27
grudnia o godz. 1500
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Ad.12 Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Jolanta
Szewczun zamknęła obrady, wypowiadając formułę „Zamykam obrady III sesji
Rady Powiatu Sztumskiego”.
Obrady trwały od godz. 1600 do godz. 1930.

Protokołowała:
Elżbieta Kufeldt
Przewodniczący Rady
Powiatu Sztumskiego
Jolanta Szewczun
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Zapoznałam/em się z treścią Protokołu nr III/10:
Cymerys Wojciech - …………………………
Dobis Tomasz - ……………………………….
Domańska Elżbieta - ………………………….
Downarowicz - ……………………………….
Grzonka Janusz - ……………………………...
Kania Józef - ………………………………….
Mojecki Ryszard - …………………………….
Mazerski Ryszard - ……………………………
Smoliński Zygmunt - ………………………….
Stec Piotr - …………………………………….
Steinborn Bogumiła …………………………...
Szmiłyk Irena - ………………………………..
Śrutkowska Beata - ……………………………
Thiede Waldemar - …………………………....
Zwolenkiewicz Zbigniew - ……………………
Żółtowski Mariusz - …………………………...
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