Protokół Nr I /2002
z I sesji Rady Powiatu Działdowskiego II kadencji odbytej 18 listopada
2002 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Działdowie.
Obrady trwały w godzinach 15.00 -19.25
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych
W Sesji brało udział 19 radnych – lista obecności w załączeniu.

Przebieg obrad
Ad. 1
Przewodniczący obrad Radny Senior Rafał Maciejewski
Dokonał otwarcia I Sesji Rady Powiatu Działdowskiego. Powitał wszystkich przybyłych na
obrady oraz zaproszonych gości, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, służb,
inspekcji, straży naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego, radnych I kadencji Rady
Powiatu, radnych Rady Miasta Działdowo, którzy przybyli na dzisiejszą Sesję.

Ad. 2
Przewodniczący obrad radny senior Rafał Maciejewski
Stwierdził, że w obradach I Sesji Rady Powiatu bierze udział 19 radnych co stanowi wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał przez Rade Powiatu .
/ Lista obecności w załączeniu /

Ad. 3
Przewodniczący Obrad Radny Senior Rafał Maciejewski
Odczytał rotę ślubowania jaką składa zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym radny
przed objęciem mandatu.
„Uroczyście ślubuje rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności
Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji
i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej”
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „ Tak mi dopomóż Bóg”

Zaproponował, aby najmłodszy radny odczytywał radnych zgodnie z listą obecności, a następnie, aby każdy z radnych składał ślubowanie.
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Dodał, że ślubowanie może zostać zakończone dodaniem słów „ Tak mi dopomóż Bóg”

Radny Paweł Rutkowski
Zgodnie z listą obecności odczytał nazwiska radnych, którzy składali ślubowanie.

Radny Wiesław Cieślak
Odczytał tekst roty ślubowania zakończył ślubowanie dodając słowa „Tak mi dopomóż Bóg”

Radny Marek Dzieńkowski
Odczytał tekst roty ślubowania zakończył ślubowanie dodając słowa „Tak mi dopomóż Bóg”

Radny Marian Janicki
Odczytał tekst roty ślubowania zakończył ślubowanie dodając słowa „Tak mi dopomóż Bóg”

Radna Jadwiga Barbara Plewka
Poinformowała, że Pan Kazimierz Kordecki złożył przez rozpoczęciem obrad Sesji na jej ręce
jako Przewodniczącej Pierwszej Kadencji pismo o zrzeczeniu się mandatu, dlatego nie będzie
składał ślubowania.
/ Pismo Pana Kazimierz Koreckiego stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Radny Władysław Kubiński
Odczytał tekst roty ślubowania zakończył ślubowanie dodając słowa „Tak mi dopomóż Bóg”

Radna Teresa Kuca
Odczytała tekst roty ślubowania zakończył ślubowanie dodając słowa „Tak mi dopomóż
Bóg”

Radny Krzysztof Maciątek
Odczytał tekst roty ślubowania zakończył ślubowanie dodając słowa „Tak mi dopomóż Bóg”

Radny Rafał Maciejewski
Odczytał tekst roty ślubowania zakończył ślubowanie.
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Odczytał tekst roty ślubowania zakończył ślubowanie dodając słowa „Tak mi dopomóż Bóg”
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Radna Jadwiga Barbara Plewka
Odczytała tekst roty ślubowania zakończył ślubowanie dodając słowa „Tak mi dopomóż
Bóg”

Radny Eugeniusz Przyborski
Odczytał tekst roty ślubowania zakończył ślubowanie dodając słowa „Tak mi dopomóż Bóg”

Radny Jan Raczyński
Odczytał tekst roty ślubowania zakończył ślubowanie.

Radny Paweł Rutkowski
Odczytał tekst roty ślubowania zakończył ślubowanie dodając słowa „Tak mi dopomóż Bóg”

Radny Kazimierz Sosiński
Odczytał tekst roty ślubowania zakończył ślubowanie dodając słowa „Tak mi dopomóż Bóg”
Radny Jerzy Święszkowski
Odczytał tekst roty ślubowania zakończył ślubowanie dodając słowa „Tak mi dopomóż Bóg”

Radny Jerzy Walentynowicz
Odczytał tekst roty ślubowania zakończył ślubowanie dodając słowa „Tak mi dopomóż Bóg”

Radny Kazimierz Walerowicz
Odczytał tekst roty ślubowania zakończył ślubowanie dodając słowa „Tak mi dopomóż Bóg”
Radny Leon Żujewski
Odczytał tekst roty ślubowania zakończył ślubowanie dodając słowa „Tak mi dopomóż Bóg”
Radna Stanisława Żywicka
Odczytała tekst roty ślubowania zakończył ślubowanie dodając słowa „Tak mi dopomóż
Bóg”

Ad 4
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Przewodniczący obrad Radny Senior Rafał Maciejewski
Zapytał czy są uwagi do porządku obrad jaki radni otrzymali w materiałach?

Porządek posiedzenia
1. Otwarcie obrad sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór

Przewodniczącego

Rady Powiatu Działdowskiego- podjęcie uchwały w

sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego.
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Działdowskiego- podjęcie uchwały w
sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Działdowskiego.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Działdowskiego.
7. Wybór Starosty Działdowskiego - podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty
Działdowskiego.
8. Wybór Wicestarosty Działdowskiego-podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty.
9. Wybór Członków

Zarządu Powiatu Działdowskiego-podjęcie uchwały w sprawie

wyboru Członków Zarządu Powiatu Działdowskiego.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekretarza Powiatu.
11. Oświadczenia radnych.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamkniecie obrad sesji.
Radny Leon Żujewski
Zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu dotyczącego rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie: odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Poinformował, że w tym tygodniu pan Hubert Worobiej złożył wniosek o odwołanie go z
funkcji Powiatowego Rzecznika Konsumentów z dniem 20. 11.2002 za porozumieniem stron
bez zachowania ustawowego terminu wypowiedzenia. W z podjęciem nowego zatrudnienia
Zaproponował wprowadzenie powyższego punktu w punkcie 11 i przesuniecie o powyższą
zmianę kolejnych punktów porządku obrad.

Przewodniczący obrad radny senior Rafał Maciejewski
Poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek radnego Leona Żujewskiego
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Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie .
- 18 głosami za
Przyjęła zaproponowaną zmianę do porządku obrad.

Porządek obrad po zmianach.
1. Otwarcie obrad sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór

Przewodniczącego

Rady Powiatu Działdowskiego- podjęcie uchwały w

sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego.
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Działdowskiego- podjęcie uchwały w
sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Działdowskiego.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Działdowskiego.
7. Wybór Starosty Działdowskiego - podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty
Działdowskiego.
8. Wybór Wicestarosty Działdowskiego-podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty.
9. Wybór Członków Zarządu Powiatu Działdowskiego-podjęcie uchwały w sprawie
wyboru Członków Zarządu Powiatu Działdowskiego.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekretarza Powiatu.
11. Oświadczenia radnych.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamkniecie obrad sesji.

Ad. 5
Przewodniczący obrad radny senior Rafał Maciejewski
Poinformował, że zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Powiatu. Przedstawił
propozycję zasad wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.
/ zasady wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu stanowią załącznik do protokołu/
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Zaproponował, aby w skład komisji skrutacyjnej weszło 3 radnych. Wobec braku sprzeciwu i
uwag do zaproponowanych zasad poddał pod głosowanie zasady wyboru Przewodniczącego
Rady Powiatu
Rada Powiatu jednogłośnie 18 głosami za przyjęła powyższe zasady jako obowiązujące przy
wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego oraz propozycję dotyczącą liczby
składu Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący obrad radny senior Rafał Maciejewski
Zwrócił się o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego
Rady Powiatu Działdowskiego.

Radny Marian Janicki
Zaproponował radnego Pawła Rutkowskiego do pracy w komisji skrutacyjnej.

Radny Eugeniusz Przyborski
Zaproponował kandydaturę pana radnego Bronisława Mazurkiewicza do pracy w Komisji
Skrutacyjnej

Radny Jerzy Walentynowicz
Zaproponował do pracy w Komisji Skrutacyjnej kandydaturę pani radnej Stanisławy Żywickiej.

Przewodniczący obrad radny senior Rafał Maciejewski
Poddała pod głosowanie zaproponowany skład komisji skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym większością głosów,
-

16 głosami za

-

2 wstrzymujących

przyjęła
Następujący skład Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w
osobach:
-

Stanisława Żywicka

-

Paweł Rutkowski
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-

Bronisław Mazurkiewicz

Przewodniczący obrad radny senior Rafał Maciejewski
Ogłosił kilka minut przerwy na ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej.

Przerwa 15.35 – 15.40
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Paweł Rutkowski
Poinformował, że komisja wybrała go na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący obrad radny senior Rafał Maciejewski
Zwrócił się o zgłoszenie kandydatur na Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego
Radny Leon Żujewski
Zgłosił kandydaturę pani Radnej Jadwigi Barbary Plewka na Przewodniczącą Rady Powiatu
Działdowskiego . Poinformował, że p. Jadwiga Plewka posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne . Przez 8 lat pracowała w Urzędzie Gminy w Rybnie. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Oddziału w Rybnie Banku Spółdzielczego w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku.
Funkcję Przewodniczącej Rady dobrze sprawowała podczas I kadencji Rady Powiatu Działdowskiego i w następnej kadencji również będzie ją dobrze pełniła.

Radna Jadwiga Barbara Plewka
Wyraziła zgodę na kandydowanie na Przewodniczącą Rady Powiatu Działdowskiego.

Radny Kazimierz Sosiński
Zgłosił kandydaturę pana radnego Władysława Kubińskiego.

Radny Władysław Kubiński
Wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący obrad radny senior Rafał Maciejewski
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu
poddał pod głosowanie zamknięcie listy.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, większością głosów
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- 17 głosami za
- 1 głosie wstrzymującym
-

0 głosów przeciw
zamknęła listę kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego.

Przewodniczący obrad radny senior Rafał Maciejewski
Ogłosił przerwę na przygotowanie kart do głosowania.

Przerwa 15.50 – 16.00
Przewodniczący obrad radny senior Rafał Maciejewski
Udzielił głosu radnemu Władysławowi Kubińskiemu w celu zaprezentowania Radzie swojej
osoby.

Radny Władysław Kubiński
Przedstawił informację na temat swojej dotychczasowej działalności. Wskazał, ze jest lekarzem weterynarii, jest autochtonem i pracuje na tym terenie od 30 lat. Podczas swojego
życia społecznego był Przewodniczącym Powiatowego Zarządu ZMW. Pracował w Radzie
Okręgowej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej. Był podczas I kadencji Członkiem Zarządu
Miasta Działdowo. Do kierowania pracami Rady skłoniła go chęć zmiany dotychczasowego
sposobu funkcjonowania Rady Powiatu, ażeby Rada działała inaczej niż dotychczas i aby
nie było podziału na rządzących i opozycję, aby radni różnili się,

co do przestrzegania

pewnych zjawisk problemów i metod ich rozwiązywania takimi jak oświata gospodarka,
zdrowie, rynki skupu płodów rolnych. Chciałbym, aby sesje poświęcone były monotematycznie poświęcone rozwiązywaniu tych istotnych problemów. Stwierdził, że dietę którą
będzie otrzymywał przeznaczy na wsparcie rozgrywek sportowych organizowanych w
szkołach oraz na sprawy pro zdrowotne w związku z jego działalnością w Stowarzyszeniu
Diabetyków.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Paweł Rutkowski
Kolejno według listy obecności radnych rozdał karty do głosowania radnym .

Głosowanie tajne radnych.

Przewodniczący obrad radny senior Rafał Maciejewski
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Po zakończeniu głosowania zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o dokonanie podliczenia głosów a następnie ogłoszenie wyników wyborów. W tym celu ogłosił przerwę

Przerwa 16.10 – 16.20
Przewodniczący obrad radny senior Rafał Maciejewski
Wznowił obrady i zwrócił się o przedstawienie wyników głosowania przez Przewodniczącego
Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Paweł Rutkowski
Odczytał protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego.
/ Protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Poinformował, że w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego
wzięło udział 18 radnych
-

głosów ważnych oddano 18

-

głosów nieważnych 0

zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
1) radny Władysław Kubiński 7 głosów
2) radna Jadwiga Barbara Plewka 11 głosów
komisja stwierdziła , że na Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego i wybrany
zostaje ten kandydat który uzyskał bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Powiatu co wynosi 10 głosów. W związku z
tym Komisja stwierdza, co następuje: Przewodniczącym Rady Powiatu Działdowskiego została Pani Jadwiga Barbara Plewka.

Przewodniczący obrad radny senior Rafał Maciejewski
Odczytał uchwałę w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego.
Poinformował, że Rada Powiatu podjęła bezwzględną większością głosów:

UCHWAŁĘ NR I/ 1/02
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
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Przewodniczący Obrad Radny Senior Rafał Maciejewski
Pogratulował wyboru na Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego pani radnej Jadwidze Barbarze Plewka i przekazał jej dalsze prowadzenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Podziękowała Radzie Powiatu za udzielone jej przez Radę Powiatu zaufanie. Wskazała że w
trakcie kadencji będzie starała się kierować Radą Powiatu jak najlepiej, aby uchwały które
będą podejmowane były dobre i służyły wyborcom. Podczas prac Rady Powiatu będą przewijały się, wątki dotyczące

problemów nurtujących powiat. Na pewno będziemy się zaj-

mowali problemami zdrowia, oświaty i innymi wynikającymi z działalności powiatu. W
miarę możliwości budżetowych powiatu będziemy się starali je rozwiązywać.

Ad. 5
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Przedstawiła projekt zasad głosowania dotyczących wyboru Wiceprzewodniczących Rady
Powiatu Działdowskiego.
/ zasady stanowią załącznik do niniejszego protokołu/.
Wobec braku uwag podała pod głosowanie zaproponowane zasady pod głosowanie.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym , jednogłośnie
–

18 głosami za

przyjęła
Zasady dotyczące głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Działdowskiego.
/Zasady stanowią załącznik do niniejszego protokołu/

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zaproponowała, aby do Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Działdowskiego pracowała dotychczasowa Komisja Skrutacyjna w tym samym składzie, w którym dokonała
wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu, jeżeli

któryś z członków zostanie zgłoszony

jako kandydat dokona się wyboru nowych Członków Komisji Skrutacyjnej.

Rada Powiatu bez sprzeciwu przyjęła zgłoszony wniosek dotyczący dalszej pracy Komisji Skrutacyjnej w niezmienionym składzie osobowym .
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Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zwróciła się o zgłaszanie kandydatur na stanowisko Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
Działdowskiego.

Radny Jan Raczyński
Zaproponował na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu kandydaturę radnego
Jerzego Walentynowicza wskazując, że swoim doświadczeniem podoła on stawianym mu
obowiązkom.

Radny Jerzy Walentynowicz
Zgłosił na Wiceprzewodniczącego kandydaturę radnego Jerzego Święszkowskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zaproponowała wobec braku zgłoszeń innych kandydatów zamkniecie listy zgłoszeń kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Działdowskiego.

Rada Powiatu, w głosowaniu jawnym , jednogłośnie
-

18 głosami za

Zamknęła listę zgłoszeń kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zapytała zgłoszonych kandydatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Działdowskiego?

Radny Jerzy Walentynowicz
Wraził zgodę na kandydowanie.
Radny Jerzy Święszkowski
Wraził zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
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Zarządziła przerwę , w celu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania na
wiceprzewodniczących Rady Powiatu Działdowskiego.

Przerwa 16.30-16.35
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wznowiła obrady sesji zwróciła się o przeprowadzenie tajnego głosowania przez Komisję
Skrutacyjną.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Paweł Rutkowski
przystąpił do wydawania kart do tajnego głosowania na wiceprzewodniczących Rady Powiatu Działdowskiego, zgodnie z listą obecności.

Głosowanie tajne radnych.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
W związku z zakończeniem głosowania ogłosiła przerwę w celu ustalenia przez Komisję
Skrutacyjne wyników głosowania.

Przerwa 16.45 – 16.50
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Wznowiła obrady i zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie
wyników głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Paweł Rutkowski
Odczytał protokół z głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Działdowskiego .
/ Protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu / .
Poinformował, że w tajnym głosowaniu na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Działdowskiego wzięło udział 18 radnych
-głosów ważnych oddano 18 zgłoszeni kandydaci otrzymali następująca ilość głosów :
1) radny Jerzy Święszkowski

14 głosów

2) radny Jerzy Walentynowicz 14 głosów
Komisja stwierdziła, że na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Działdowskiego wybrani zostali kandydaci , którzy uzyskali bezwzględną większość głosów w obecności
co najmniej połowy ustawowego składu Rady Powiatu, co wynosi 10 głosów . W
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związku z tym komisja stwierdza, co następuje: Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Działdowskiego zostali Pan. Jerzy Święszkowski i Pan. Jerzy Walentynowicz.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Odczytała uchwałę w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Działdowskiego.
Poinformowała, że Rada Powiatu podjęła bezwzględna większością głosów:

UCHWAŁĘ Nr I/ 2/02
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Działdowskiego.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Pogratulowała wyboru wybranym Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Działdowskiego i
zwróciła się o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym.
Ad. 6
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Działdowskiego.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
-

18 głosami za

podjęła :
UCHWAŁĘ Nr I/ 3/02
w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Działdowskiego
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/

Ad. 7
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Przedstawiła projekt zasad głosowania dotyczący wyboru Starosty Działdowskiego.
Wobec braku uwag i innych propozycji poddała pod głosowanie zaproponowane zasady.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
-

18 głosami za

przyjęła
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Zasady głosowania dotyczące wyboru Starosty Działdowskiego.
/ zasady wyboru Starosty Działdowskiego stanowią załącznik do niniejszego protokołu /

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zaproponowała, aby wybór Starosty przeprowadziła Komisja Skrutacyjna w dotychczasowym
składzie osobowym, z uwagi na dużą sprawności oraz szybkość pracy Komisji Skrutacyjnej.
Wobec braku sprzeciwu poddała wniosek pod głosowanie.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
-

18 głosami za

przyjęła
Wniosek o przeprowadzeniu wyborów Starosty Działdowskiego przez Komisję Skrutacyjną w dotychczasowym składzie osobowym.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zwróciła się o zgłaszanie kandydatów przez radnych na Starostę Działdowskiego.

Radny Marek Dzieńkowski
Zgłosił na Starostę Działdowskiego kandydaturę pana radnego Mariana Janickiego.
Wskazał, ze pełnił on funkcje Burmistrza Miasta Działdowo przez II kadencje , był radnym
powiatu działdowskiego w poprzedniej kadencji Po zakończeniu pracy na stanowisku Burmistrza piastował funkcję Prezesa Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna ”. W
okresie piastowania funkcji Burmistrza, nie obawiał się podejmować trudnych problemów.
Przykładem jest wybudowanie Oczyszczalni Ścieków EZG „Działdowszczyzna”, budowa
stacji uzdatniania Wody , Kompostowni w Zakrzewie przez EZG „Działdowszczyzna”. Podczas sprawowania przez niego tej funkcji wykonanych został szereg mniejszych zadań. Podkreślił, że Pan Marian Janicki jest dobrze przygotowany do pełnienia funkcji Starosty. Posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył również wyższe studia podyplomowe w zakresie Zarządzania i Organizacji Przedsiębiorstwem. Może być dobrym menadżerem i administratorem. Posiada odpowiedni charakter do sprawowania funkcji Starosty W chwili kiedy
przed Rada Powiatu stoją duże zadania, które zasygnalizowała Pani Przewodnicząca Rady
Powiatu, potrzebny jest człowiek z doświadczeniem i twardy akceptowany przez społeczeństwo. Dlatego zgłosił ta właśnie kandydaturę
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Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zapytała zgłoszonego kandydata, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

Radny Marian Janicki
Oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie na Starostę Działdowskiego .

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń zaproponowała zamknięcie listy kandydatów na Starostę Działdowskiego.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, większością głosów
– 17 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 1 głosie wstrzymującym
zamknęła listę kandydatów na Starostę Działdowskiego z jednym zgłoszonym kandydatem Marianem Janickim.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Ogłosiła przerwę w celu przygotowania kart do głosowania dla wyboru Starosty Działdowskiego.

PRZERWA 17.05 – 17.15
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wznowiła obrady oraz poinformowała radnych o rozpoczęciu głosowania dla wyboru Starosty Działdowskiego

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Paweł Rutkowski
Przystąpił do przeprowadzenia głosowania na wybór Starosty Działdowskiego, rozdał radnym
według listy obecności karty do głosowania.
Głosowanie tajne radnych

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Paweł Rutkowski
Stwierdził, że wobec zakończenia głosowania komisja skrutacyjna uda się na naradę w celu
ustalenia wyników głosowania i sporządzenia protokołu z wyboru.
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Radny Władysław Kubiński
Zwrócił się o udzielenie głosu Staroście Działdowskiemu Henrykowi Przybyszewskiemu

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Udzieliła głosu Staroście Działdowskiemu Henrykowi Przybyszewskiemu.

Starosta Działowski Henryk Przybyszewski
Wysoka Rado oraz szanowni goście na wstępie chciałbym przytoczyć słowa pewnego autora „(...) Wielkim ludzie nadskakują kiedy są u szczytu potęgi i sławy kiedy szczęście ich
opuści wielu ich opuści także, jeżeli wśród twoich znajomych znajdzie się taki człowiek
nie odwracaj się od niego i okazuj mu przyjaźń , gdy wszyscy inni przestaną węszyć korzyść w utrzymaniu z nim stosunków, koło fortuny obraca się szybko toteż niebawem
nadejdzie chwila, kiedy odzyska władze , sławę i wpływ a wówczas pamiętał będzie o
tych, którzy w złych czasach okazywali mu sławę i szacunek(...)”.
Moje wystąpienie miało mieć inny charakter, ale

przez organizatorów dzisiejszej

sesji potraktowany zostałem jako persona non grata. Z chwilą kiedy moi współpracownicy
podpisali umowę okazałem się niepotrzebny jako gospodarza i pełniący funkcje do dnia
dzisiejszego Starosta . Nie był ze mną uzgodniony termin oraz porządek obrad dzisiejszej
sesji. Wszystkie elementy związane z organizacją sesji nie dotyczyły mnie jako nie wybranego radnego, uważa, że to kłóci się z kodeksem pana Bozakiewicza.
Stwierdził, że mija czterolecie Rady Powiatu Działdowskiego I Kadencji, która wybrana została w 1998 roku. Ugrupowanie, które reprezentuje pozostaje obecnie w tej radzie II
Kadencji. Rada Powiatu I Kadencji przyjęła Strategię Rozwoju Powiatu. Marzeniem moim
było aby zakończyć pracę Rady I Kadencji przyjęciem symboli Powiatu co zostało zrobione.
Zostało do zrobienia wiele pracy dla nowego Starosty i Zarządu Powiatu. To praca nie łatwą
bo związana z podziałem środków publicznych. Jednocześnie podlega ona ocenie dziennikarzy i tak w przedostatniej Panoramie były organizowane imprezy w których uczestniczyłem a
gdzie zostałem pominięty.
Powiat Działdowski podpisał umowę o współpracy z Powiatem Herfeld - Rotenburg wiąże
się ona z przyszłą akcesją kraju do Unii Europejskiej, dlatego potrzebna jest kontynuacją dalszej współpracy.
Chciałbym aby przyszły Zarząd zastanowił się nad stworzeniem nagrody Lwa wzorem „Katarzynki” dla osobowości powiatu na organizacji za określona działalność.
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Wskazał, że nowa rada będzie miała do rozwiązania nie mało zadań w dziedzinie oświaty,
zdrowia i innych problemów. Upatruje w działalności pana radnego Mariana Janickiego
umiejętność pozyskiwania dodatkowych środków, tak aby budżet na przyszły rok stanowił
możliwość rozwoju powiatu.
Podziękował Pani Skarbnik D. Wołkońskiej za współprace, trzymanie finansów powiatu w
dobrej kondycji i wręczył jej kwiaty.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
W imieniu Rady Powiatu Działdowskiego złożyła dotychczasowemu Staroście podziękowania za 4 letnią współpracę z Radą Powiatu, wysiłek włożony w budowanie małej społeczności. Podkreśliła, że wiele było zasług i wiele rzeczy zostało wykonane.
W życiu są różne chwile przyjemne i mniej przyjemne. Wręczyła kwiaty i podziękowała panu
Staroście za włożoną pracę w pełnioną funkcję .

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Paweł Rutkowski
Odczytał protokół z wyborów Starosty Działdowskiego.
/ protokół z wyborów Starosty Działdowskiego stanowi za łącznik do niniejszego protokołu /.
Stwierdził, że na Starostę Działdowskiego zgłoszono 1 kandydata 1) Marian Janickiego
w głosowaniu wzięło udział 18 radnych głosów ważnych oddano 18 głosów nieważnych
0. Komisja stwierdziła, że na Starostę Działdowskiego wybrany zostaje ten kandydat,
który uzyskał bezwzględną większość głosów ustawowego składu Rady powiatu, co
wynosi 10 głosów.
W związku z tym komisja stwierdza, co następuje Starostą Działdowskim został
wybrany Pan Marian Janicki

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Odczytała uchwałę Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie w sprawie: wyboru Starosty
Działdowskiego.
Poinformowała, że Rada Powiatu bezwzględną większością wymaganych głosów – jednogłośnie
- 18 głosami za
podjęła:
Uchwałę Nr I/4/2002
w sprawie: wyboru Starosty Działdowskiego.
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/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Pogratulowała wyboru na Starostę Działdowskiego Panu radnemu Marianowi Janickiemu
Podkreśliła, że brał on udział w tworzeniu wielu przepisów podczas I kadencji Rady Powiatu
Działdowskiego. W imieniu całej Rady Powiatu Działdowskiego życzyła wiele satysfakcji,
aby powiat rozwijał się dalej z pracy wynosił wiele satysfakcji.

Starosta dotychczasowy Henryk Przybyszewski
Przekazał symbole władzy tj. projekt budżetu Powiatu na rok 2003 i klucze do budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie. Przypomniał swoją znajomość z panem Starostą Marianem Janickim życząc mu wiele sukcesów i wytrwałości w pełnieniu obowiązków.
Zwrócił się do pana Starosty o spotkanie w celu przekazania urzędu.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Stwierdził, że jest zaskoczony ilością otrzymanych głosów w związku z tym wszystkim serdecznie podziękował wszystkim radnym, którzy oddali głosy za jego kandydaturą . Podkreślił, że włoży w rozwój powiatu cały swój wysiłek i posiadane umiejętności.
Wskazał, że pan Starosta Przybyszewski na początku wystąpienia wypowiedział gorzkie
słowa. Z jego strony będzie miał zawsze szacunek jako nauczyciel, Starosta, kolega. Od przyszłej Sesji w związku z rezygnacją pana Kordeckiego pan Henryk Przybyszewski wyjdzie do
Rady Powiatu. Poinformował, że obejmując 10 lat temu funkcję Burmistrza bardzo się obawiał bo miał wówczas

31 lat. Nadchodziły zmiany związane z gospodarką rynkową ,

mieszkańcy bardzo się obawiali prywatyzacji przedsiębiorstw, sklepów.
W obecnej chwili mieszkańcy Powiatu boją się wejścia do Unii Europejskiej i związanych z
tym zmian, obawiają się o swoje miejsca pracy, że utracą swoją tożsamość nie będą konkurencyjni. To wynika z niewiedzy. Organy Powiatu będą tej wiedzy mieszkańcom powiatu
dostarczać.
Zarząd, który w niedługim czasie zaprezentuje będzie realizował określony program, który
przedstawię.
Chcemy kontynuować to zadanie, które zaczął Zarząd I Kadencji związany z realizacją Strategii Rozwoju Powiatu Działdowskiego i jej celami strategicznymi. tj.;
-

zmniejszenie poziomu bezrobocia,

-

poprawa zasobów ludzkich w Powiecie,
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-

działania na rzecz ochrony środowiska w Powiecie,

-

działania na rzecz rozwoju agrobiznesu,

-

integracja mieszkańców gmin poprzez wspierania wspólnych działań poprzez ustawiczny
system kształcenia,

-

aktywizacja grup społecznych i środowisk lokalnych na rzecz rozwoju Powiatu,

-

tworzenie zintegrowanego programu promocji Powiatu i gmin w Powiecie.

To zintegrowane cele i nie da się ich od razu osiągnąć, ale będziemy się starali to zrobić.
Obecnie najwięcej kłopotów jest z rozwiązywaniem problemów:
-

bezrobocia,

-

bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców,

-

systemu kształcenia ponadgimnazjalnego,

-

jakości dróg powiatowych wmieście,

-

jakości rolnictwa Powiatu Działdowskiego.

Te problemy wytyczają główne kierunki działań. Z bezrobociem da się walczyć kiedy nastąpi
rozwój gospodarczy powiatu Działdowskiego, to jedyna droga, aby ten problem rozwiązywać.
Będą wspierane wszelkie działania związane z tworzeniem nowych miejsc pracy, ściąganiem
kapitału, chcemy wspólnie z gminami opracować ofertę gospodarczą

dla całego naszego

rejonu. Wszelkie instytucje będą nastawione na promowanie Powiatu.
Do tych działań potrzebny jest kapitał, który trzeba wygenerować ze środków własnych i to
jest największy problem. W wielu dziedzinach występują jeszcze rezerwy. W kwestii oświaty
zarządzenie jest sztywne. Ten system jest nie mobilny mimo, że jest mniej uczniów, dlatego
system i jego zarządzanie musi się zmienić.
Rynek gospodarczy – najważniejszym celem będzie aktywizacja gospodarcza obszaru powiatu. Chcielibyśmy aby PUP nie był urzędem, który rozlicza przedsiębiorców, który straszy
bezrobotnych , ma być przyjaznym urzędem w tej trudnej sytuacji. Chcemy, aby PUP bliżej
współpracował z firmami, żeby nawiązywać z nimi kontakt wtedy kiedy w nich dzieje się
źle., żeby zaproponować pewne sposoby wyjścia z kryzysu a nie czekać do końca kiedy podmiot gospodarczy upadnie.
Chcemy aby absolwenci na rynku pracy lepiej byli przygotowani niż z innych regionów, żeby
potrafili pójść do zakładu pracy, na terenie Powiatu, czy poza terenem powiatu mogli się
przedstawić, pochwalić swoimi kwalifikacjami. Aby te kwalifikacje były lepsze niż w innych
Powiatach albo przynajmniej porównywalne. W szkołach ponadgimnazjalnych- powiatowych
należy rozpropagować zajęcia pozalekcyjne szczególnie w tych branżach w których pojawiają
się umiejętności na rynku pracy naszych absolwentów. Uważamy również, że należy również
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pomóc nauczycielom w dokształcaniu w poszukiwaniu nowych umiejętności kwalifikacji,
oczywiście nie jest to zadanie Powiatu. Ale myślę, że we współpracy z gminami z CKU jak i
również z Urzędem Marszałkowskim uda się nam zlokalizować na obszarze naszego Powiatu
taką instytucję, która będzie zwiększała poziom kwalifikacji naszych nauczycieli. Ogromnym
problemem jest sieć szkół ponadgimnazjalnych na naszym terenia. Te szkoły ponadgimnazjalne kształtowały się w innym okresie w innym otoczeniu, jak powiedziałem wcześniej one
bardzo powoli podlegały procesowi dostosowania do nowej sytuacji, myślę , że należy się
przyjrzeć jakie kierunki kształcenia w poszczególnych szkołach są, czy one są nie powielone,
czy szkoły publiczne , niepubliczne nie dublują poprzez zmniejszanie poziomu nauczania.
Będąc swego czasu w grupie, która opracowywała Strategię Rozwoju Miasta Działdowa, jeden ze specjalistów który miał ocenić sytuację szkół ponadgimnazjalnych doszedł do takiego
wniosku, że na obszarze naszego miasta jeden nauczyciel w szkołach zawodowych uczy 100
dzieci. Myślał, że się pomylił w swoich obliczeniach bo nigdy się z czymś takim nie spotkał.
Okazało się jednak, że jest to prawda bo u nas kadra nauczycieli jest mała a szkól powstało
bardzo dużo. W pewnym momencie nie było to kształcenie, ale

” produkcja absolwen-

tów”, brzydko to powiedziałem, ale tak to się działo. Myślę, że na tym odcinku trzeba jednak
poprawić system kształcenia i jakość wykształcenia. Żeby absolwent odchodząc że szkoły
mógł znaleźć pracę na odpowiednim poziomie. Szkoły niepubliczne, które korzystają z naszej
dotacji muszą tę dotację wykorzystać na cele związane z edukacją, jeżeli tego nie robią muszą
tę dotację zwrócić, dlatego wato się temu przyjrzeć i sprawdzić funkcjonujący system . Tak
samo szkoły publiczne powinny efektywnie wykorzystywać swój potencjał. Najważniejszym celem jest poziom wykształcenia absolwentów.
Jeżeli chodzi o ważny element jakim są drogi powiatowe. Chcemy stworzyć program
modernizacji dróg powiatowych czyniąc standardy funduszy unijnych, które chcemy wykorzystać do ich modernizacji. Oczywiście nie jest to sprawa prosta bo z Unii nie otrzymamy
pieniędzy na drogę Działdowo- Lidzbark. Musimy wykazać, że ta droga służy rozwojowi.
Musimy wykazać ta droga służy rozwojowi, powstawaniu nowych miejsc pracy czy miejsc
turystycznych, czy agroturystycznych czy to będą drogi do dużych gospodarstw rolnych to
wtedy możemy coś uzyskać. Tutaj może być problem zarządzania tymi projektami. Nie mogą
być to drogi jednej kategorii. Określony cel może być realizowany poprzez różnego rodzaju
drogi powiatowe, wojewódzkie, gminne. Należy się zastanowić jak przygotowane mają być
projekt, aby mógł być kompleksowo zrealizowany ze środków unijnych. Mamy instytucję,
która się tego typu działalnością zajmuje. Ja przyglądałem się budżetowi z poprzednich lat to
proporcje między wydatkami na utrzymanie i rozwój dróg a wydatkami na administrację są
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nieprawidłowe to się kształtuje 1/3 do 2/3. To może nie wynika z jakiejś złej woli tylko, że
ten potencjał instytucji zarządzającej jest za mały w stosunku do sieci dróg, którymi zarządza.
Otwiera tutaj się pole działania koszty, które są kosztami jednostkowymi kosztami utrzymania tej instytucji muszą się rozłożyć na większą sieć dróg. I tu mamy zamiar wystąpić do innych administratorów dróg, żeby to nasze wyspecjalizowana jednostka mogła zarządzać, mogła projektować rozwój innych sieci dróg.
Ważnym kierunkiem działania jest sprawa rolnictwa. Nasz Powiat Działdowski ma
charakter rolniczy. Mogą zostać wybrane trzy drogi, że Polska nie wejdzie do Unii wówczas
będzie jak dotychczas polityka rolna skupu co roku się zmienia. Rolnik nie wie, czy sprzeda i
za ile? Należy przyjąć, że w referendum wyrazimy swoją akcesję wstąpienia do Unii. Wtedy
zostaniemy objęci wspólną polityką rolną. Niektórzy z państwa wiedzą, na czym ta wspólna
polityka rolna polega, są to dopłaty bezpośrednie, limity produkcji, środki na rozwój infrastruktury , rozwój środków produkcji w rolnictwie. Myśmy się zdecydowali że jednak będzie
to wspólna polityka rolna zostaniemy objęci. Dlatego nasz powiat należy do tego przygotować. Nie wiemy do końca, czy dopłaty bezpośrednie na zasadach ogólnych po wdrożeniu
programu AJAX, czy na zasadach uproszczonych. Ostatnio Sejm uchwalił ustawę o biopaliwach . Jest to również ogromna szansa na spore dochody dla rolników bo 5% do paliw silnikowych i 5% do oleju napędowego powoduje, że ilość potrzebnych substancji biologicznych
do produkcji zwiększa się w stosunku do obecnych 7 krotnie. Eksperci wyliczyli, że rolnicy
dzięki tym dwom ustawom o biopaliwach i leśnej zarobią ok. 1 mld. złotych. Naszym zadaniem jest to, aby wszystko zrobić z tych dwóch ustaw i wspólnej polityki rolnej jak najszybciej nas przygotować. Konkretne rozwiązania jakie mamy zaproponować w postaci projektów
uchwał będziemy przedstawiać sukcesywnie radnym do zatwierdzenia na Sesjach. Na zakończenie chciałbym podziękować radnym za tak duże poparcie i zobowiązać się, że będę się
starał że wszystkich sił i umiejętności, które dzięki pracy w samorządzie nabyłem poświęcić
dla pracy w powiecie. Myślę, że mi się to uda wspólnie z państwem i Zarządem, który za
chwilę zaproponuję.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Podziękowała za wystąpienie życzyła dużo satysfakcji w związku z objęciem nowego stanowiska.
Ad. 8
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: wyboru Wicestarosty Działdowskiego.
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Wobec braku uwag do treści uchwały zwróciła się o zgłoszenie kandydata przez Starostę
Działdowskiego na Wicestarostę Działdowskiego .

Starosta Działdowski Marian Janicki
Wniósł o powołanie na stanowisko Wicestarosty Działdowskiego pana radnego Leona Żujewskiego pełniącego dotychczas tę funkcję. Poinformował, że pełnił wiele funkcji w samorządach w tym Sekretarza Gminy Płośnica, w ostatniej kadencji pełnił funkcję Wicestarosty
Powiatu Działdowskiego, również był radnym Powiatu Działdowskiego. Za wiele dziedzin,
za które Powiat odpowiadał bezpośrednio prowadził, trudne zagadnienia związane z oświatą,
rolnictwem, służbą zdrowia myślę, że poznaliśmy pana Leona Żujewskiego jako człowieka
pracowitego, kompetentnego i myślę że ta kandydatura jest w pełni uzasadniona.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zapytała, czy zgłoszony kandydat wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko Wicestarosty Działdowskiego ?
Radny Leon Żujewski
Oświadczył, że wyraża zgodę.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Przedstawił projekt zasad wyboru i głosowania na Wicestarostę Działdowskiego.
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie powyższe zasady.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
-

18 głosami za
Przyjęła zasady głosowania dotyczące wyboru Wicestarosty Działdowskiego.

/zasady wyboru i głosowania na Wicestarostę stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Zaproponowała, aby wybór Wicestarosty został przeprowadzony przez Komisję Skrutacyjną
w dotychczasowym składzie osobowym. Z uwagi na dobrą i sprawną pracę tej komisji. Wobec braku sprzeciwu poddała pod głosowanie przedstawiony wniosek.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
-

18 głosami za przyjęła

22

Wniosek o przeprowadzeniu głosowania na Wicestarostę Działdowskiego przez dotychczasową Komisję Skrutacyjną.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Ogłosiła przerwę w celu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania na
Wicestarostę.

PRZERWA 17.50 – 18.00

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wznowiła obrady zwróciła się o przeprowadzenie głosowania przez Komisję Skrutacyjną.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Paweł Rutkowski
Rozdał według listy obecności radnych karty do tajnego głosowania do wyboru Wicestarosty.

Głosowanie tajne radnych.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Ogłosiła przerwę w celu ustalenia wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną i sporządziła protokół z wyboru Wicestarosty Działdowskiego.

PRZERWA 18.10 – 18.20

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wznowiła obrady i zwróciła się o zabranie głosu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej i przedstawienie wyników głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Paweł Rutkowski
Przedstawił wyniki głosowania i odczytał protokół z wyborów Wicestarosty Działdowskiego.
/protokół z wyborów Wicestarosty stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Stwierdził, że na Wicestarostę zgłoszono 1 kandydata 1)Leona Żujewskiego w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Głosów ważnych oddano 18 głosów nieważnych 0.
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Zgłoszeni kandydaci uzyskali głosów 11. Komisja stwierdziła, że na Wicestarostę wybrany został ten kandydat , który uzyskał zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu Rady Powiatu , co wynosi 10 głosów.
W związku z tym Komisja stwierdza co następuje : Wicestarostą wybrany został Pan
Leon Żujewski.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty.
Poinformowała, że Rada Powiatu wymagana bezwzględną większością głosów
-

11 głosami za

podjęła:
UCHWAŁĘ Nr I/ 05/02
w sprawie: wyboru Wicestarosty Działdowskiego.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Złożyła wybranemu Wicestaroście gratulacje z okazji wyboru i życzyła wszystkiego dobrego
w związku z objęciem stanowiska. Życząc wiele satysfakcji z zajmowanej funkcji
Wicestarosta Działdowski Leon Żujewski
Podziękował za wybór na Wicestarostę. Zobowiązał się dołożyć wszelkich starań w pracy
na rzecz powiatu, tak aby nie zwieść wyborców oraz radnych, którzy obdarzyli go zaufaniem.
Ad.9
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: wyboru członków Zarządu Powiatu Działdowskiego
.Poinformowała, że w Radzie Powiatu dokona wyboru 3 członków Zarządu wcześniej w tej
sprawie Rada Powiatu dokonała zmiany Statutu Działdowskiego.
Zwróciła się o zgłaszanie przez Starostę Działdowskiego kandydatów na Członków Zarządu
Powiatu Działdowskiego.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Wniósł o powołanie na członków Zarządu:
-

pana radnego Jana Raczyńskiego

-

pana radnego Marka Bogdana Dzieńkowskiego
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-

pana radnego Wiesława Stanisława Cieślaka.

Poinformował, że p. r. Jan Raczyński jest znaną osobą w społeczności powiatowej , był radnym w I kadencji . Wieloletnim Prezesem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku.
Zakład ten należy do czołówki tego typu zakładów w kraju i regionie, mimo różnych problemów. Osoba p. J. Raczyńskiego będzie bardzo przydatna w pracy Zarządu.
Marek Bogdan Dzieńkowski w poprzedniej kadencji pełnił funkcje wójta Gminy Rybno ,
jest osobą znaną . Podczas swojej kadencji starał się nadać gminie Rybno charakter rolnoturystyczny, udało mu się to. Jego wiedza w zakresie zarządzania jednostkami samorządu
będzie przydatna Zarządowi Powiatu.
Pan Wiesław Cieślak był również radnym w I kadencji, jest nauczycielem języka polskiego.
Zna „od środka” problemy oświaty na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
Dodał, że zgłaszając powyższych kandydatów kierował się również parytetem terytorialnym, który poszczególni radni reprezentują, tak aby jak największa ilość gmin była reprezentowana w Zarządzie Powiatu. W skład powiatu wchodzi 6 gmin Nie uda się pogodzić
tego aby z każdej gminy znaleźli się przedstawiciele ponieważ po nowelizacji ustawy w
skład Zarządu może wchodzić 5 osób. Reprezentacja tych doświadczonych osób pozwoli
na skuteczną działalność Zarządu.
Zwrócił się o poparcie zgłoszonych kandydatów.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zapytał zgłoszonych kandydatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie na Członków Zarządu.
Radny Jan Raczyński
Oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie na członka Zarządu Powiatu Działdowskiego.

Radny Marek Bogdan Dzieńkowski
Oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie na członka Zarządu Powiatu Działdowskiego.

Radny Wiesław Cieślak
Oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie na członka Zarządu Powiatu Działdowskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zaproponowała, aby wybór Członków Zarządu Powiatu Działdowskiego został przeprowadzony przez Komisje Skrutacyjną w dotychczasowym składzie osobowym . Z uwagi na dobrą
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i sprawną pracę tej komisji. Wobec braku sprzeciwu poddała pod głosowanie przedstawiony
wniosek.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
-

18 głosami za przyjęła

Wniosek o przeprowadzeniu głosowania na Członków Zarządu Powiatu Działdowskiego
przez dotychczasową Komisję Skrutacyjną.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Przedstawiła projekt zasad dotyczących głosowania do wyboru Członków Zarządu Powiatu
Działdowskiego.
Wobec braku sprzeciwu oraz innych propozycji poddała pod głosowanie zaproponowane
zasady.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
-

18 głosami za

przyjęła
Zasady dotyczące głosowania do wyboru Członków Zarządu Powiatu Działdowskiego.
/zasady stanowią załącznik do niniejszego protokołu/.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Ogłosiła przerwę w celu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Przerwa 18.35-18. 45
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wznowiła obrady.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Paweł Rutkowski
Zwrócił się o udzielenie głosu Radcy Prawnemu M. Antoszewskiemu, w celu wyjaśnienia
nieścisłości jak powstała przy sporządzaniu protokołu z wyboru Wicestarosty Działdowskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Udzieliła głosu radcy prawnemu p. Mirosławowi Antoszewskiemu.

Radca Prawny Mirosław Antoszewski
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Zwrócił się o wprowadzenie korekty do protokołu z wyboru Wicestarosty
Działdowskiego. Protokół powinien zostać uzupełniony z uwagi na to, że wybór wicestarosty i członków dokonywany jest zwykłą większością głosów . Dlatego w protokole powinny znaleźć się zapisy dotyczące dokładnego określenia ilości głosów „za”, „przeciw”
„wstrzymujących się”. Powyższa korekta nie ma wpływu na wynik przeprowadzonego wyboru ponieważ uzyskanych w wyborze wicestarosty 11 głosów - jest ilością bezwzględną
oraz zwykłą większością głosów.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Paweł Rutkowski
Odczytał protokół z wyborów Wicestarosty Działdowskiego z wprowadzoną korektą.
/Korekta protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Stwierdził, że na Wicestarostę zgłoszono 1 kandydata 1) Leona Żujewskiego w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Głosów ważnych oddano 18 głosów nieważnych 0.
Zgłoszony kandydat otrzymał następująca ilość głosów: za- 11, przeciw 7 wstrzymujących się 0. Komisja stwierdziła, że na Wicestarostę wybrany został ten kandydat , który uzyskał zwykłą większością

głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego

składu Rady Powiatu , co wynosi 10 głosów.
W związku z tym Komisja stwierdza co następuje 11 głosami za przy 7 przeciw i )
wstrzymujących się : Wicestarostą wybrany został Pan Leon Żujewski.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Paweł Rutkowski
Przystąpiła do przeprowadzeni głosowania dotyczącego wyboru członków zarządu Powiatu
Działdowskiego i rozdał radnym kary do głosowania według listy obecności.
Głosowanie tajne radnych .
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Po zakończeniu głosowania ogłosiła przerwę w celu ustalenia przez Komisję Skrutacyjną
wyników głosowania

i sporządzenia protokołu z wyborów Członków Zarządu Powiatu

Działdowskiego.

Przerwa 18. 50-19. 00
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wznowiła obrady i udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Paweł Rutkowski
27

Przedstawił protokół z głosowania na członków Zarządu powiatu Działdowskiego.
(protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) .
Stwierdził, że na członków Zarządu powiatu działdowskiego zgłoszono 3 kandydatów :
1) Wiesława Cieślaka 2) Marka Bogdana Dzieńkowskiego 3) Jana Raczyńskiego w głosowaniu wzięło udział 18 radnych , głosów ważnych oddano 18 głosów nieważnych 0
Zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
na radnego Wiesława Cieślaka oddano;
-

14 głosów za

-

3 głosy przeciw

-

1 głos wstrzymujący się

na radnego Marka Bogdana Dzieńkowskiego oddano
-

14 głosów za

-

3 głosy przeciw

-

1 głos wstrzymujący się

na radnego Jana Raczyńskiego oddano
-

15 głosów za

-

3 głosy przeciw

-

0 głosów wstrzymujących się

Komisja stwierdziła ,że na członków Zarządu Powiatu Działdowskiego wybrani zostają
ci kandydaci, którzy uzyskali zwykła większość głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Powiatu. W związku z tym Komisja stwierdza, co następuje Cieślak Wiesław Stanisław 14 głosami za, przy 3 głosach przeciw, i 1 głosie
wstrzymującym się –został wybrany na członka Zarządu Powiatu Działdowskiego . Marek Bogdan Dzieńkowski 14 głosami za, 3 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymujący się
został wybrany na członka Zarządu Powiatu Działdowskiego. Raczyński Jan 15 głosami
za przy 3 głosach przeciw 0 głosów wstrzymujących się został wybrany na Członka
Zarządu Powiatu Działdowskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Odczytała projekt uchwały w sprawie wyborów Członków Zarządu.
Rada powiatu podjęła większością głosów
UHWAŁĘ Nr I/6/02
w sprawie: wyborów Członków Zarządu.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
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Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Pogratulował nowo wybranym członkom Zarządu Powiatu Działdowskiego. Życząc podziękowała za pracę Komisji Skrutacyjnej - za sprawne przeprowadzenie wszystkich wyborów.

Ad.10
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zwróciła się o zabranie głosu przez p. Starostę Działdowskiego.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Zwrócił się do Rady Powiatu Działdowskiego o powołanie na Sekretarza Powiatu Erwina
Smolińskiego. Poinformował, że p. E. Smoliński jest znanym działaczem samorządowym .
Podczas ostatniej kadencji pełnił funkcje Wójta Gminy Płośnica . Ukończył studia wyższe.
rolnicze. Przez wiele lat pełnił funkcję Dyrektora ZSR w Gródkach. Znany ze swojej skrupulatności, dokładności dlatego sądzę, że jego umiejętności przydadzą się na stanowisku Sekretarza Powiatu. Zwrócił się do Rady Powiatu o poparcie zgłoszonej kandydatury p. Erwina
Smolińskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Zapytała p. Erwina Smolińskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie na Sekretarza Powiatu
Działdowskiego.

Pan Erwin Smoliński
Wyraził zgodę na kandydowanie na Sekretarza Powiatu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Po odczytaniu poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: powołania Sekretarza
Powiatu.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
– 18 głosami za
podjęła :
UCHWAŁĘ Nr I/07/02
w sprawie: powołania Sekretarza Powiatu.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
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Ad.11
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Odczytała i poddała pod głosowanie wobec braku uwag projekt uchwały w sprawie: odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
– 18 głosami za
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr I/08/02
w sprawie: odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 12
Radny Kazimierz Sosiński
Wskazał, że Przewodnicząca Rady Powiatu poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: powołania Sekretarza Powiatu bez nazwiska wskazanego kandydata Erwina Smolińskiego.

Radny Paweł Rutkowski
Zwrócił się o odsłuchanie kasety z przebiegu obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Zarządziła odsłuchanie kasety z przebiegu obrad.
Po odsłuchaniu kasety z głosowania nad uchwałą w sprawie: powołania Sekretarza Powiatu,
stwierdziła, że uchwała została przegłosowana wraz z zaproponowanym z nazwiskiem kandydata na stanowisko Sekretarza Powiatu p. Erwinem Smolińskim.
Ad.13, 14
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknęła posiedzenie jednocześnie dziękując
wszystkim za udział w obradach I Sesji Rady Powiatu Działdowskiego.
Protokółowały:
Helena M. Podgórska

Przewodnicząca Rady Powiatu

Ewa Siedlecka

Działdowskiego

Jadwiga Barbara Plewka
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