Protokół nr I/2010
z inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 2 grudnia 2010 roku

1.Otwarcie obrad.
Otwarcia inauguracyjnej sesji oraz powitania przybyłych gości dokonał
radny senior Zygmunt Smoliński.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Na podstawie listy obecności radny senior Zygmunt Smoliński stwierdził
prawomocność obrad. W dniu 2 grudnia 2010 roku w sesji Rady Powiatu
Sztumskiego wzięło udział 16 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do Protokołu nr I/10.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do Protokołu nr I/10.

3. Ślubowanie radnych.
Radny senior Zygmunt Smoliński poprosił wszystkich radnych o powstanie
w celu złożenia ślubowania, a następnie odczytał rotę ślubowania. Zgodnie z
Ustawą o samorządzie powiatowym radni zakończyli ślubowanie słowem
“Ślubuję”, a niektórzy wypowiadając dodatkową formułę “Tak mi dopomóż
Bóg”.
Rota ślubowania stanowi załącznik nr 3 do Protokołu nr I/10.

Radny senior poprosił Przewodniczącą Powiatowej komisji Wyborczej w
Sztumie Sylwię Sawicką o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego
Powiatu Sztumskiego.
Przewodnicząca PKW w Sztumie dokonała wręczenia zaświadczeń.
Radny Senior przedstawił porządek obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek sesji przewidywał:
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1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Ślubowanie radnych.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie wygaśnięcia
mandatu radnego Wiesława Adama Kaźmierskiego.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego:
a)
b)
c)
d)
e)

zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu;
powołanie Komisji Skrutacyjnej;
przyjęcie regulaminu wyboru przewodniczącego rady powiatu;
przeprowadzenie głosowania;
ogłoszenie wyników wyboru (przedstawienie protokołu przez komisję
Skrutacyjną);
f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego Rady Powiatu
Sztumskiego.
7.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu;
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
c) przyjęcie regulaminu wyboru wiceprzewodniczącego rady powiatu;
d) przeprowadzenie głosowania;
e) ogłoszenie wyników wyboru (przedstawienie protokołu przez Komisję
Skrutacyjną);
f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Sztumskiego.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wnioski i oświadczenia.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.
Radny senior Zygmunt Smoliński zaproponował aby porządek sesji
zakończyć na tym punkcie i kontynuować obrady w innym terminie.
Radny Antoni Downarowicz zwrócił uwagę, że radny senior nie jest
przewodniczącym rady, a jedynie prowadzącym obrady , co oznacza, że takiego
wniosku złożyć nie może.
Radny senior poprosił o opinię radcy prawnego Starostwa dotyczącą tej
sprawy.
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Radca Stanisław Ziętek poinformował, że zgodnie z par.14 pkt.6 Statutu
Powiatu Sztumskiego pierwszą sesję nowo-wybranej rady powiatu do czasu
wyboru przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
Należy więc uznać, że osoba ta sprawuje funkcję przewodniczącego rady. Jest
zatem na prawie i może taki wniosek złożyć.
Radny Leszek Tabor poprosił radnego seniora o merytoryczne uzasadnienie
złożonego wniosku.
Radny Senior poinformował obecnych, iż troje radnych Rady Powiatu
Sztumskiego bierze udział w II turze wyborów. Wynik wyborów może wpłynąć na
dalsze działanie rady. Po chwili radny dodał, że jeżeli rada nie wyraża zgody na
przerwanie sesji, to on wycofuje swój wniosek.
Radny senior poddał pod głosowanie porządek sesji.
Porządek sesji przyjęto jednogłośnie.
Porządek stanowi załącznik nr 4 do Protokołu nr I/10.

Ad.5 Radny senior Zygmunt Smoliński, poinformował radnych o złożonej przez
Pana Wiesława Kaźmierskiego rezygnacji z mandatu radnego Rady Powiatu
Sztumskiego w związku z wybraniem go w I turze wyborów w dniu 21 listopada
2010 roku na stanowisko Wójta Gminy Stary Targ. Poprosił o podjęcie uchwały
w sprawie wygaśnięcia mandatu w/w radnego.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Radny senior Zygmunt Smoliński poddał pod głosowanie projekt uchwały
Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie wygaśnięcia mandatu w związku z
wyborem na wójta.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr I/1/2010 w sprawie wygaśnięcia mandatu w związku z wyborem na
wójta.
Uchwała I/1/2010 w sprawie wygaśnięcia mandatu w związku z wyborem na wójta
stanowi załącznik nr 5 do Protokołu nr I/2010.

Ad.6 Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego.
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu.
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Radny senior Zygmunt Smoliński poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego.
Starosta Piotr Stec zgłosił kandydaturę radnej Jolanty Szewczun.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz również zgłosił kandydaturę radnej
Jolanty Szewczun. Radny dodał, iż pani Szewczun jest samorządowcem od wielu
lat, a w Radzie Powiatu zasiada od 1999 roku. W I kadencji była radną Powiatu
Malborskiego, a od 2002 roku
jest radną Powiatu Sztumskiego. Jest
pracownikiem Urzędu Gminy w Dzierzgoniu, ale zajmuje się problemami całego
powiatu, a dotyczą one ochrony środowiska. Radna jest Prezesem i
współzałożycielem Lokalnej Grupy Działania oraz inicjatorem programu „Kraina
Dolnego Powiśla”. Radny Zwolenkiewicz zwrócił się do radnych o poparcie tej
kandydatury.
Radny senior Zygmunt Smoliński zapytał radną Jolantę Szewczun, czy
wyraża zgodę na kandydowanie.
Radna Jolanta Szewczun
Przewodniczącego Rady.

wyraziła

zgodę

na

kandydowanie

na

Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego radny senior zamknął
listę kandydatur.
b) powołanie komisji skrutacyjnej.
Radny senior Zygmunt Smoliński poprosił o zgłaszanie kandydatów
do komisji skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
Sztumskiego.
Radny Mariusz Żółtowski zgłosił kandydaturę radnej Ireny Szmiłyk.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda
Mojeckiego.
Radna Elżbieta Domańska zgłosiła kandydaturę radnego Tomasza Dobisa.
Radny senior Zygmunt Smoliński zapytał, czy zgłoszone osoby wyrażają
zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej?
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji
Skrutacyjnej.
Radny senior Zygmunt Smoliński zapytał, kto jest za zgłoszonym składem
komisji skrutacyjnej?
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Rada jednogłośnie powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: Irena Szmiłyk,
Ryszard Mojecki, Tomasz Dobis.
c) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
Radna Irena Szmiłyk przedstawiła Regulamin wyboru Przewodniczącego
Rady Powiatu.
Radny senior Zygmunt Smoliński przedstawił projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru przewodniczącego Rady
Powiatu.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Radny senior Zygmunt Smoliński poddał pod głosowanie podjęcie
Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu.
Uchwała Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu
wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu została podjęta jednogłośnie.
Uchwała I/2/2010 Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr I/10.

d) przeprowadzenie głosowania
W czasie krótkiej przerwy w obradach Komisja Skrutacyjna wybrała
spośród swego składu Przewodniczącego. Została nim Pani Irena Szmiłyk.
Następnie Komisja przeliczyła i opieczętowała pieczęcią Rady Powiatu
karty do glosowania.
Głosowanie przeprowadzono poprzez wyczytanie kolejno radnych zgodnie
z listą obecności na sesji w dniu 2 XII 2010 roku i wręczenie im kart do
glosowania. Radni udawali się kolejno do kabiny, gdzie dokonywali wyboru, a
następnie wrzucali karty do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
Radny senior Zygmunt Smoliński ogłosił 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 funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu.
Kandydat na Przewodniczącego Rady Powiatu Pani Jolanta Szewczun
otrzymała w głosowaniu tajnym 15 głosów „tak” i 1 głos „nie”.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach
Przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego stanowi załącznik nr 7 do Protokołu nr I/2010.

f) podjęcie Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu.
Radny senior Zygmunt Smoliński przedstawił projekt Uchwały Rady
Powiatu Sztumskiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Radny senior Zygmunt Smoliński poddał pod głosowanie podjęcie
Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.
Radni jednogłośnie podjęli Uchwałę Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.
Uchwała nr I/3/2010 Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Powiatu stanowi załącznik nr 8 do Protokołu nr I/2010.

W związku z wyborem Przewodniczącego rady Powiatu Sztumskiego Radny
senior Zygmunt Smoliński przekazał prowadzenie obrad pani Jolancie
Szewczun.
Przewodniczący Rady Jolanta Szewczun podziękowała radnym
za powierzenie jej funkcji Przewodniczącego Rady i jednocześnie zapewniła, że
dołoży wszelkich starań, aby należycie wywiązywać się ze swoich obowiązków.
Ad.7 Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego.
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu Jolanta Szewczun poprosiła o zgłaszanie
kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego.
Starosta Piotr Stec zgłosił kandydaturę Mariusza Żółtowskiego.
W uzasadnieniu wskazał że radny Żółtowski jest osobą, która stała na czele
komitetu walczącego o powstanie Powiatu Sztumskiego. Posiada wieloletnie
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doświadczenie jako samorządowiec. Jest osobą niezwykle prawą i uczciwą.
Zdaniem Starosty radny jako Wiceprzewodniczący Rady będzie dużym
wsparciem dla Przewodniczącego.
Radny Żółtowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Wojciech Cymerys zgłosił kandydaturę Bogumiły Steinborn. Radny
dodał, że pani Steinborn osiągnęła najlepszy wynik w okręgu wyborczym nr.2
Radna Bogumiła Steinborn podziękowała radnemu za zaufanie i zgłoszenie
jej kandydatury na Wiceprzewodniczącego, lecz nie wyraziła zgody na
kandydowanie. Uważała, iż funkcję Wiceprzewodniczącego Rady powinna objąć
osoba, która posiada doświadczenie w pracy samorządowej.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz złożył wniosek o ogłoszenie 10 minutowej
przerwy.
Radna Irena Szmiłyk wyraziła sprzeciw w ogłoszeniu przerwy.
Radny Leszek Tabor zgłosił wniosek, aby Przewodnicząca Rady z racji
swoich uprawnień taką przerwę ogłosiła.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minutowa przerwę w obradach.
Po przerwie, radny Wojciech Cymerys poprosił Przewodniczącego Rady,
aby raz jeszcze zapytać radną Steinborn o jej ostateczną decyzję w sprawie
kandydowania.
Radna Bogumiła Steinborn podtrzymała swoją decyzję i jednocześnie
zgłosiła na Wiceprzewodniczącego Rady kandydaturę radnego Zygmunta
Smolińskiego.
Radny Zygmunt Smoliński nie wyraził zgody na kandydowanie.
Radny Antoni Downarowicz zgłosił na te funkcję kandydaturę Ryszarda
Mojeckiego. Radny dodał, iż wskazany przez niego kandydat jest radnym już
trzech kadencji, a zatem jest doświadczonym samorządowcem.
Radny Mojecki wyraził zgodę na kandydowanie.
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
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Przewodniczący Rady Jolanta Szewczun poprosiła o zgłaszanie kandydatów
do Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Sztumskiego.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz zgłosił kandydaturę radnego Waldemara
Thiede.
Radny Waldemar Thiede zgłosił kandydaturę radnej Ireny Szmiłyk.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz zgłosił kandydaturę radnego Tomasza
Dobisa.
Członkowie komisji skrutacyjnej wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji
Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady Powiatu Jolanta Szewczun poddała pod głosowanie
skład osobowy Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia tajnego głosowania w
sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego.
Rada jednogłośnie zaakceptowała dotychczasowy skład komisji skrutacyjnej.
c) Przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Przewodnicząca Komisji Jolanta Szewczun przedstawiła Regulamin
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.
Radny Mariusz Żółtowski wniósł do regulaminu uwagi, a mianowicie: w
rozdz. I par. 3 pkt. 3 w miejscu wykropkowanym wpisać - „Rada Powiatu
Sztumskiego”, oraz w par. 14 pkt.1 zamiast zapisu – „ w przypadku, gdy
zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów” dokonać zapisu – „zgłoszono dwóch lub
więcej kandydatów”.
Przewodniczący Rady Powiatu Jolanta Szewczun poddała pod głosowanie
podjęcie Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu wraz z wniesionymi zmianami.
Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła Uchwałę I/4/2010 w sprawie
przyjęcia Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do Protokołu nr I/2010.

d) przeprowadzenie głosowania
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 2 XII 2010 roku 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.
Przewodniczący Rady Powiatu Jolanta Szewczun 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 funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Przewodnicząca
oświadczyła, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów i
należy przeprowadzić II turę głosowania zgodnie z przyjętym Regulaminem.
Protokół komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego stanowi załącznik nr 10
do Protokołu nr I/10.

W związku z niewyłonieniem kandydata na Wiceprzewodniczącego Rady,
radny Zbigniew Zwolenkiewicz zasugerował, aby zakończyć na tym obrady, a II
turę głosowania przeprowadzić na następnej sesji zaraz po II turze wyborów
samorządowych, które odbędą się w dniu 5 grudnia 2010 roku.
Według radnej Elżbiety Domańskiej zgodnie z zatwierdzonym przez Radę
Regulaminem, II turę głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady należało
przeprowadzić na tej samej sesji. Radna dodała, że jeżeli w II turze głosowania,
żaden z kandydatów nie otrzyma wystarczającej liczby głosów, to obrady można
przerwać i przeprowadzić je w innym terminie.
Radny Wojciech Cymerys poparł radną Domańską.
Starosta Piotr Stec poprosił o opinię w tej sprawię radcę prawnego
Stanisława Ziętka.
Radca prawny Stanisław Ziętek wyjaśnił, że zgodnie z Regulaminem i
przyjętym porządkiem sesji, głosowanie II tury powinno się odbyć na obecnej
sesji. Jednakże, na wniosek przewodniczącego, rada może tę sesję przerwać i
wznowić ją w kolejnym terminie rozpoczynając ją od tego samego punktu i w
tym samym składzie. W przypadku przeprowadzenia II tury głosowania na
obecnej sesji i nie wyłonienia kandydata na wiceprzewodniczącego sesja w
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kolejnym terminie zaczęłaby się od ponownego zgłaszania kandydatów. Zatem,
wniosek radnej Domańskiej jest racjonalnie uzasadniony.
g) przeprowadzenie II tury 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 2 XII 2010 roku. i wręczenie im kart do
głosowania. Po udaniu się do kabiny i dokonaniu wyboru radni wrzucali karty do
urny w obecności Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Powiatu Jolanta Szewczun ogłosiła 10-minutową
przerwę, w czasie której Komisja Skrutacyjna przeliczyła oddane głosy
i sporządziła protokół z II tury przeprowadzonych wyborów.
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Irena Szmiłyk
przedstawiła wyniki II tury wyboru na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu. Przewodnicząca oświadczyła, że podczas głosowania w II turze
wyborów żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów.
Protokół komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego stanowi załącznik nr 11
do Protokołu nr I/10.

Zgodnie z par. 20 pkt. 6 Statutu radny Zbigniew Zwolenkiewicz złożył
wniosek o wykreślenie z porządku sesji pkt. 7 tj. „Wybór Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu Sztumskiego” oraz przeniesienie go na II sesję w innym terminie.
Radna Elżbieta Domańska zwróciła uwagę na fakt, że porządek obecnej
sesji Rada przyjęła i wykreślenie go w tym momencie jest niemożliwe. Możliwe
natomiast jest przerwanie sesji przez Przewodniczącego Rady i wznowienie jej w
kolejnym terminie. Radna złożyła wniosek o przerwanie sesji.
Radny Wojciech Cymerys dodał, że zgodnie z par.19 pkt. 3 Statutu Powiatu
Sztumskiego przerwanie obrad sesji należy do Przewodniczącego rady.
Przewodniczący Rady Jolanta Szewczun poddała glosowaniu najdalej idący
wniosek tj. przerwanie obrad sesji.
Rada Powiatu Sztumskiego w obecności 16 radnych, 10 głosami „za”, przy
3 „wstrzymujący się” i 3 „przeciw” przerwała obrady.
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Przewodniczący Rady Jolanta Szewczun poinformowała, że zarządza 10 minut
przerwy, po której poda termin wznowienia obrad obecnej sesji.
Po przerwie Przewodniczący Rady Jolanta Szewczun ogłosiła, że
wznowienie obrad nastąpi 3 grudnia br. o godzinie 1400.
Wznowienie obrad w dniu 3 grudnia 2010 roku – godz. 1400 – sala
konferencyjna Banku Spółdzielczego w Sztumie.
Przewodniczący Rady Jolanta Szewczun wznowiła obrady I sesji Rady
Powiatu Sztumskiego.
Przewodniczący Rady Jolanta Szewczun poprosiła o zgłaszanie kandydatów na
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Starosta Piotr Stec zgłosił kandydaturę radnego Mariusza Żółtowskiego.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda
Mojeckiego.
Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
- powołanie Komisji Skrutacyjnej
Starosta Piotr Stec zgłosił kandydaturę radnej Ireny Szmiłyk.
Radny Antoni Downarowicz zgłosił kandydaturę radnego Waldemara
Thiede.
Radna Elżbieta Domańska zgłosiła kandydaturę radnego Tomasza Dobisa.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji
Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady Powiatu Jolanta Szewczun poddała pod głosowanie
skład Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sztumie.
Rada jednogłośnie zaakceptowała dotychczasowy skład osobowy Komisji
Skrutacyjnej.
W związku z tym, że Regulamin wyboru na wiceprzewodniczącego był
przyjęty przez Radę w dniu 2 grudnia 2010 roku przystąpiono do przeprowadzenia
głosowania.
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Komisja Skrutacyjna w czasie krótkiej przerwy ukonstytuowała się. Na
Przewodniczącego Komisji wybrała Irenę Szmiłyk. Następnie przeliczyła i
opieczętowała karty do głosowania.
- przeprowadzenie głosowania
Głosowanie przeprowadzono poprzez wyczytanie kolejno radnych zgodnie
z listą obecności na sesji w dniu 3 XII 2010 roku i wręczenie im kart do
głosowania.
Radni udawali się kolejno za parawan, gdzie dokonywali wyboru, a następnie
wrzucali karty do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady Powiatu Jolanta Szewczun ogłosiła 10-minutową
przerwę, w czasie której Komisja Skrutacyjna przeliczyła oddane głosy
i sporządziła protokół z przeprowadzonych wyborów.
Przewodniczący Rady Jolanta Szewczun ogłosiła 10 minutowa przerwę, w
czasie której Komisja Skrutacyjna przeliczyła oddane głosy i sporządziła
protokół z przeprowadzonych wyborów.
- ogłoszenie wyników wyboru (przedstawienie protokołu przez Komisję
Skrutacyjną).
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Irena Szmiłyk przedstawiła wyniki
wyboru na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego.
Przewodnicząca oświadczyła, że kandydat Ryszard Mojecki uzyskał wymaganą
liczbę głosów i został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Sztumskiego.
Protokół komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego stanowi załącznik nr 12
do Protokołu nr I/10.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu Jolanta Szewczun przedstawiła projekt
uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu .
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Uchwała nr I/5/2010 Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu stanowi załącznik nr 13 do Protokołu nr I/10.
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wyboru

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych.
Radnego Antoniego Downarowicza interesowało, czy podpisano z Gminą
Stary Dzierzgoń umowę na odśnieżanie dróg.
Ad.9 Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
Wicestarosta Zygmunt Smoliński poinformował, że Powiat podpisał z
Gminą Stary Dzierzgoń umowę na odśnieżanie .
Ad. 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Ad.11 Sprawy różne.
Sekretarz Maria Król przypomniała radnym, że w ciągu 30 dni od dnia
złożenia ślubowania radni powinni złożyć do Biura Rady oświadczenia
majątkowe .
Ad.12 Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Jolanta
Szewczun zamknęła obrady, wypowiadając formułę „Zamykam obrady
inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Sztumskiego”.
Obrady trwały od godz. 1400 do godz. 1500.
Protokołowała:
Elżbieta Kufeld
Przewodniczący Rady
Powiatu Sztumskiego
Jolanta Szewczun

Zapoznałam/em się z treścią Protokołu nr I/10:
Cymerys Wojciech - …………………………
Dobis Tomasz - ……………………………….
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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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