Protokół nr I/2006
z obrad I sesji Rady Powiatu w Radziejowie
w dniu 23 listopada 2006 r.

I sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji otworzył (o godz. 1000)
p. Lucjan Walczak, najstarszy wiekiem radny, prosząc wszystkich o powstanie
w celu odtworzenia hymnu państwowego.
Następnie powitał radnych, zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych
na sesję. Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
P. Walczak stwierdził, że stosownie do postanowień art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym radny przed objęciem mandatu
składa ślubowanie w ten sposób, że po odczytaniu przez niego roty, wywołani
kolejno przez najmłodszego wiekiem radnego, radni powstają i wypowiadają słowo
ślubuję. Następnie poprosił wszystkich o powstanie, odczytując rotę ślubowania:
„Uroczyście ślubuję 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 Rzeczypospolitej Polskiej”.
Zwrócił się do radnego najmłodszego wiekiem p. Piotra Kosteckiego o odczytywanie
listy radnych w celu złożenia ślubowania. Przypomniał, że wywołani radni powstają
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Może być również dodane zdanie „Tak mi dopomóż
Bóg”. Radny najmłodszy wiekiem, który będzie odczytywał nazwiska radnych, złoży
ślubowanie na końcu. Ślubowanie to odbierze on jako najstarszy wiekiem radny.
Następnie, zgodnie z kolejnością nazwisk umieszczonych na liście obecności, radni
złożyli ślubowanie.
P. Walczak stwierdził, że ślubowanie złożyło 13 radnych. Ponieważ ustawowy
skład Rady Powiatu wynosi 17 radnych, istnieje quorum na dzisiejszej sesji.
P. Walczak przystąpił do realizacji porządku obrad I sesji Rady Powiatu.
Radni otrzymali projekt porządku obrad.
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos.
Nie zgłoszono uwag.
P. Walczak poddał pod głosowanie porządek obrad.
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (13 głosami za) Rada Powiatu
przyjęła porządek obrad.
Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
P. Walczak przystąpił do wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.
Poinformował, że Rada dokonuje wyboru zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy
o samorządzie powiatowym bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. W sesji
uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować
i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu.
P. Walczak zwrócił się do Rady o zgłaszanie kandydatów na stanowisko
Przewodniczącego Rady Powiatu w Radziejowie.
Radny Marian Zieliński zgłosił kandydaturę p. Wiesława Bogdańskiego.
Poinformował, że posiada on wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie
rolnictwa. Jest absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.
Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora Gimnazjum w Dobrem. Był radnym
Gminy Dobre w latach 1998 – 2000. Pełnił funkcję przewodniczącego komisji
oświatowej, sportu i pracy socjalnej.
P. Walczak zapytał, czy są inne kandydatury.
Nie zgłoszono innych kandydatur.
P. Walczak zamknął listę kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Rady
Powiatu.

Wobec powyższego p. Walczak zwrócił się do p. Bogdańskiego z zapytaniem, czy
wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Powiatu.
P. Bogdański wyraził zgodę.
P. Walczak wyjaśnił, że głosowanie jest tajne. Przeprowadzi je powołana przez Radę
i wybrana spośród radnych komisja skrutacyjna. W związku z tym przystąpił
do powołania komisji skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.
Poprosił o zgłaszanie radnych do pracy w komisji.
Radny Piotr Kostecki zgłosił do pracy w komisji skrutacyjnej p. Stanisława
Kwiatkowskiego.
P. Walczak zapytał p. Kwiatkowskiego, czy wyraża zgodę na pracę w komisji
skrutacyjnej.
P. Kwiatkowski wyraził zgodę.
Radny Leszek Rosół zgłosił do pracy w komisji skrutacyjnej p. Wojciecha
Kotarskiego.
P. Walczak zapytał p. Kotarskiego, czy wyraża zgodę na pracę w komisji
skrutacyjnej.
P. Kotarski wyraził zgodę.
Radny Grzegorz Łojewski zgłosił do pracy w komisji skrutacyjnej p. Stefana
Paliwodę.
P. Walczak zapytał p. Paliwodę, czy wyraża zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
P. Paliwoda wyraził zgodę.
P. Walczak zapytał, czy radni mają uwagi do proponowanego składu komisji
skrutacyjnej.
Nie zgłoszono uwag.
Wobec powyższego p. Walczak przystąpił do głosowania nad składem komisji
skrutacyjnej w osobach: p. Stanisław Kwiatkowski, p. Wojciech Kotarski,
p. Stefan Paliwoda.
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (13 głosami za) Rada Powiatu powołała
komisję skrutacyjną dla wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w osobach:
p. Stanisław Kwiatkowski, p. Wojciech Kotarski, p. Stefan Paliwoda.
P. Walczak zwrócił się do komisji skrutacyjnej o wybór spośród siebie
przewodniczącego komisji
P. Walczak przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu
głosowań
wyboru
radnych
na
Przewodniczącego
Rady
Powiatu
i wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
Stosowny projekt regulaminu radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą
sesję. Poprosił radnych o dokonanie poprawki § 3 ust. 6, polegającym na
zastąpieniu kropki przecinkiem i dodaniu zwrotu „nie postawienie żadnego znaku
„x” oznacza głos wstrzymujący”.
P. Walczak zapytał, czy są uwagi do projektu regulaminu głosowań.
Nie zgłoszono uwag.
Wobec powyższego p. Walczak odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod
głosowanie.
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (13 głosami za) Rada Powiatu
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu głosowań wyboru radnych
na Przewodniczącego Rady Powiatu i wiceprzewodniczących Rady Powiatu
(I/1/2006).
P. Walczak zwrócił się do członków komisji skrutacyjnej o przystąpienie
do pracy i przygotowanie kart do głosowania, ogłaszając przerwę – godz. 1015.
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1020.
Członkowie komisji skrutacyjnej rozdali karty do głosowania radnym, zgodnie z listą
obecności.
Z zasadami głosowania zapoznał radnych przewodniczący komisji skrutacyjnej
p. Kotarski.
Zapytał, czy wszyscy radni otrzymali karty do głosowania.
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Wobec braku uwag poprosił radnych o wypełnienie kart i wrzucanie wypełnionych
kart do urny.
Po przeprowadzonym głosowaniu p. Walczak ogłosił przerwę w obradach
– godz. 1022.
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1028.
P. Walczak zwrócił się do członków komisji skrutacyjnej o przedstawienie wyników
głosowania.
P. Kotarski przewodniczący komisji skrutacyjnej przedstawił protokół komisji
powołanej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
w Radziejowie.
W związku z tym, że p. Wiesław Bogdański otrzymał bezwzględną większość głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym,
został wybrany na Przewodniczącego Rady Powiatu w Radziejowie.
Protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w zamkniętej kopercie
stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Wobec wyniku głosowania p. Walczak zaproponował podjęcie przez Radę Powiatu
uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu, odczytując jej treść.
Radny Gorzycki zapytał, czy konieczne jest głosowanie uchwały, skoro wynik
głosowania ustalony został na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej.
P. Kazimierz Drgas radca prawny odpowiedział, że podjęcie uchwały będzie
stwierdzeniem protokołu, przedstawionego przez komisję skrutacyjną.
Taka praktyka została przyjęta i taka praktyka jest powszechnie stosowana.
Uchwała jest dokumentem, przekazywanym do nadzoru prawnego Wojewody,
z którego wynika, kto został wybrany. W przeciwnym razie należałoby Wojewodzie
przekazywać protokoły komisji skrutacyjnych. Podjęcie uchwały jest zgodne
z prawem i przyjętą praktyką.
Nie zgłoszono więcej uwagi i pytań.
P. Walczak poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W drodze głosowania jawnego (11 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi) Rada
Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
(I/2/2006).
Następnie p. Walczak złożył gratulacje p. Bogdańskiemu w związku z jego wyborem
na Przewodniczącego Rady Powiatu oraz przekazał mu prowadzenie obrad sesji.
P. Bogdański Przewodniczący Rady podziękował p. Walczakowi za dotychczasowe
prowadzenie sesji oraz za pracę włożoną na rzecz dobra powiatu. Podziękował także
za pracę p. Henrykowi Gapińskiemu, dotychczasowemu Wicestaroście,
oraz p. Janowi Wojciechowskiemu dotychczasowemu Przewodniczącemu Rady
Powiatu.
P. Bogdański Przewodniczący Rady podziękował także za zaufanie, jakim obdarzyli
radni jego osobę.
P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – wyboru
wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
Wyjaśnił, że Rada dokonuje wyboru zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie
powiatowym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.
Zwrócił się do Rady o zgłaszanie kandydatów na stanowiska wiceprzewodniczących
Rady Powiatu w Radziejowie.
Radny Kotarski zgłosił kandydaturę p. Leszka Rosoła. Jest on wszystkim znany.
Rodowity Radziejowianin. Jest pracownikiem Urzędu Gminy w Radziejowie
od 35 lat. Jest oddanym działaczem, szczególnie w straży pożarnej. Od wielu lat jest
prezesem Zarządu Gminnego OSP w Radziejowie oraz sekretarzem Zarządu
Powiatowego OSP. Jego doświadczenie i praca w samorządzie upoważnia go
do zajmowania funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Do Rady Powiatu
startował z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.
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P. Przewodniczący zgłosił kandydaturę p. Romana Grzegorzewskiego. Jest to osoba,
która zrobiła bardzo dużo dla swojego środowiska. Mieszka w Dobrem. Pracuje
w Urzędzie Gminy w Dobrem. Działa społecznie, zwłaszcza z ludźmi młodymi
i starszymi, organizując zajęcia sportowe. Sądzi, że będzie to odpowiednia osoba
na to stanowisko.
P. Przewodniczący zapytał, czy są inne kandydatury.
Nie zgłoszono innych kandydatur.
P. Przewodniczący zamknął listę kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczących
Rady Powiatu.
Wobec powyższego p. Przewodniczący zwrócił się do p. Rosoła z zapytaniem, czy
wyraża zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
P. Rosół wyraził zgodę.
P. Przewodniczący zwrócił się do p. Grzegorzewskiego z zapytaniem, czy wyraża
zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
P. Grzegorzewski wyraził zgodę.
P. Przewodniczący wyjaśnił, że głosowanie jest tajne. Przeprowadzi je powołana
przez Radę i wybrana spośród radnych komisja skrutacyjna. W związku z tym
przystąpił do powołania komisji skrutacyjnej dla wyboru wiceprzewodniczących
Rady Powiatu.
Złożył wniosek, by głosowanie przeprowadziła komisja skrutacyjna w składzie
powołanym do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.
Zapytał, czy są uwagi lub wnioski.
Nie zgłoszono uwag.
Zwrócił się do członków komisji skrutacyjnej z pytaniem, czy wyrażają wolę pracy
w komisji skrutacyjnej dla wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
Członkowie komisji skrutacyjnej wyrazili zgodę na pracę w komisji dla wyboru
wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
Wobec powyższego p. Przewodniczący przystąpił do głosowania nad składem komisji
skrutacyjnej w osobach: p. Wojciech Kotarski, p. Stanisław Kwiatkowski,
p. Stefan Paliwoda.
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (13 głosami za) Rada Powiatu powołała
komisję skrutacyjną dla wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu w osobach:
p. Stanisław Kwiatkowski, p. Wojciech Kotarski, p. Stefan Paliwoda.
P. Przewodniczący zwrócił się do członków komisji skrutacyjnej
o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania, ogłaszając przerwę
– godz. 1040.
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1050.
Członkowie komisji skrutacyjnej rozdali karty do głosowania radnym, zgodnie z listą
obecności.
Z zasadami głosowania zapoznał radnych przewodniczący komisji skrutacyjnej
p. Kotarski.
Zapytał, czy wszyscy radni otrzymali karty do głosowania.
Radny Gorzycki w temacie kart do głosowania zapytał, jak określić głos przeciwny.
P. Drgas odpowiedział, że nie oddanie karty oznacza głos przeciw.
Jeżeli na karcie do głosowania umieszczono nazwiska 2 kandydatów, można przy
obu nazwiskach postawić znak „x”, który oznacza głos „za”. Postawienie znaku „x”
przy jednym z nazwisk również oznacza głos „za”. Nie oddanie głosu na jednego
z kandydatów oznacza, że ten głos nie został oddany. Nie dokonuje się wyboru.
Nie jest to równoznaczne ze sprzeciwem. Gdyby miał być oddawany głos przeciw,
inaczej musiałaby wyglądać karta do głosowania, tj. jak w przypadku głosowania
na wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.
Radny Dybowski stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła regulamin głosowań i powinna
postępować zgodnie z nim. Ewentualne uwagi należało zgłosić wcześniej.
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P. Drgas dodał, że nie oddanie głosu jest równoznaczne z nie dokonaniem wyboru.
W przypadku nie postawienia znaku „x” przy kandydacie uważa się głos za ważny –
wstrzymujący.
Obowiązuje zasada, że przy bezwzględnej większości liczy się głosy „za”. Głosów „za”
musi być o 1 lub ½ więcej od sumy głosów przeciwnych i wstrzymujących. Tak więc
głosy wstrzymujące i przeciwne są sobie wówczas równe. Dlatego w przypadku tego
głosowania nie ma to znaczenia. Oddanie pustej karty oznacza głos przeciwny,
ale także wstrzymujący, należący do grupy głosów przeciwnych co do określonego
kandydata.
Przy zwykłej większości w ogóle nie występują głosy wstrzymujące, ponieważ nie
mają one żadnego znaczenia. Występują głosy „za” i przeciwne.
Kwestię głosowania tego konkretnego przypadku określają zapisy § 3 ust. 7 - 8.
P. Przewodniczący stwierdził, że karty do głosowania zostały przygotowane zgodnie
z treścią regulaminu. Aby zmienić zasady głosowania, należałoby dokonać zmiany
przyjętego regulaminu. Zwrócił się do Rady z zapytaniem, czy ktoś zgłasza wniosek
o dokonanie zmiany regulaminu.
Wniosku takiego nie złożono.
Radny Gorzycki złożył natomiast wniosek, by w protokole komisji skrutacyjnej
umieścić ilość głosów „za”, wstrzymujących i przeciwnych.
P. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu na określonego kandydata oddaje się
głos albo za jego wyborem, albo też nie.
P. Drgas wyjaśnił, że głosowanie bezwzględną większością stosuje się w przypadku
wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczących, starosty i pozostałych członków
zarządu. Pod uwagę brane są wszystkie głosy. Głosy przeciwne zaliczane są do
grupy głosów wstrzymujących.
Zgodnie z sugestią radnego Gorzyckiego, komisja skrutacyjna w protokole może
ująć głosy „za” oraz głosy wstrzymujące – przeciwne.
Jeżeli przy żadnym nazwisku nie zostanie zakreślona kratka, oznaczać to będzie
głos wstrzymujący, czyli przeciwny.
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do sposobu głosowania.
P. Przewodniczący poprosił radnych o wypełnienie kart i wrzucanie wypełnionych
kart do urny.
Po przeprowadzonym głosowaniu p. Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach
– godz. 1055.
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1105.
P. Przewodniczący zwrócił się do członków komisji skrutacyjnej o przedstawienie
wyników głosowania.
P. Kotarski przewodniczący komisji skrutacyjnej przedstawił protokół komisji
powołanej do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu
w Radziejowie.
W związku z tym, że p. Roman Grzegorzewski oraz p. Leszek Rosół otrzymali
bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
rady, w głosowaniu tajnym, zostali wybrani na stanowisko wiceprzewodniczących
Rady Powiatu w Radziejowie.
Protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w zamkniętej kopercie
stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Wobec wyniku głosowania p. Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Radę
Powiatu uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu,
odczytując jej treść.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W drodze głosowania jawnego (11 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi) Rada
Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady
Powiatu (I/3/2006).
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P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia
uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Odczytał treść oświadczenia złożonego przez p. Henryka Gapińskiego w sprawie
zrzeczenia się mandatu w związku z wyborem jego osoby na stanowisko wójta.
Zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wygaśnięcie mandatu
radnego stwierdza rada w drodze uchwały.
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały.
Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały.
Wobec powyższego p. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (13 głosami za) Rada Powiatu
podjęła uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (I/4/2006).
P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia
mandatu radnego. Odczytał treść oświadczenia złożonego przez p. Zbigniewa
Zajączkowskiego w sprawie zrzeczenia się mandatu w związku z zatrudnieniem
na stanowisku kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej.
Zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza rada w drodze
uchwały.
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały.
Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały.
Wobec powyższego p. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (13 głosami za) Rada Powiatu
podjęła uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (I/5/2006).
P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad –
wyboru Starosty.
Wyjaśnił, że zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym rada
powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady,
w głosowaniu tajnym. W przypadku Rady Powiatu w Radziejowie bezwzględna
większość głosów ustawowego składu rady wynosi 9.
Zwrócił się do Rady o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Starosty.
Radny Kotarski zgłosił kandydaturę p. Mariana Zielińskiego, który do Rady Powiatu
startował z listy PSL. Parta ta w wyborach uzyskała najlepszy wynik.
Upoważnia to ich do zgłoszenia kandydata na stanowisko Starosty.
P. Zieliński związany jest z powiatem od urodzenia. Również jego praca dotyczy
powiatu. Ukończył studia na UMK w Toruniu, na wydziale nauk ekonomicznych
i zarządzania.
Posiada 25-letni staż pracy, w tym 14 lat przepracował na stanowisku Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy. Posiada doświadczenie w administracji i samorządzie.
Jego praca przez te lata była nienaganna.
P. Przewodniczący zwrócił się do p. Zielińskiego z zapytaniem, czy wyraża zgodę
na kandydowanie na Starostę.
P. Zieliński wyraził zgodę.
P. Przewodniczący zapytał, czy są inne kandydatury.
Nie zgłoszono innych kandydatur.
P. Przewodniczący zamknął listę kandydatów na stanowisko Starosty.
P. Przewodniczący wyjaśnił, że głosowanie jest tajne. Przeprowadzi je powołana
przez Radę i wybrana spośród radnych komisja skrutacyjna. W związku z tym
przystąpił do powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru na
stanowisko Starosty Radziejowskiego.
Złożył wniosek, by głosowanie przeprowadziła komisja skrutacyjna w składzie
powołanym do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu oraz
wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
Zapytał, czy są uwagi lub wnioski.
Nie zgłoszono uwag.
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Zwrócił się do członków komisji skrutacyjnej z pytaniem, czy wyrażają wolę pracy
w komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru na stanowisko Starosty
Radziejowskiego.
Członkowie komisji skrutacyjnej wyrazili zgodę na pracę w komisji
do przeprowadzenia wyboru na stanowisko Starosty Radziejowskiego.
Wobec powyższego p. Przewodniczący przystąpił do głosowania nad składem komisji
skrutacyjnej w osobach: p. Wojciech Kotarski, p. Stanisław Kwiatkowski,
p. Stefan Paliwoda.
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (13 głosami za) Rada Powiatu powołała
komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru na stanowisko Starosty
Radziejowskiego w osobach: p. Stanisław Kwiatkowski, p. Wojciech Kotarski,
p. Stefan Paliwoda.
P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia
regulaminu głosowań wyboru Starosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu.
Stosowny projekt regulaminu radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą
sesję.
Poprosił radnych o dokonanie poprawki § 4 ust. 2 pkt „a” tiret trzeci polegającym na
zastąpieniu zwrotu „obok żadnego kandydata” na zwrot „w żadnej kratce”.
W § 4 ust. 2 pkt „b” tired dodaje się zdanie: „Postawienie 2 lub więcej znaków „x”
oznacza głos nieważny. Nie postawienie żadnego znaku „x” oznacza głos
wstrzymujący.”
W § 4 ust. 4 pkt „a” zwrot „Jestem przeciwna wyborowi” zastępuję się zwrotem
„Jestem przeciwny wyborowi”.
Zapytał, czy są uwagi do projektu regulaminu głosowań.
Nie zgłoszono uwag.
Wobec powyższego p. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją
pod głosowanie.
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (13 głosami za) Rada Powiatu
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu głosowań wyboru Starosty
i pozostałych członków Zarządu Powiatu (I/6/2006).
P. Przewodniczący zwrócił się do członków komisji skrutacyjnej
o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania, ogłaszając przerwę
– godz. 1120.
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1120.
Członkowie komisji skrutacyjnej rozdali karty do głosowania radnym, zgodnie z listą
obecności.
Z zasadami głosowania zapoznał radnych przewodniczący komisji skrutacyjnej
p. Kotarski.
Zapytał, czy wszyscy radni otrzymali karty do głosowania.
Wobec braku uwag poprosił radnych o wypełnienie kart i wrzucanie wypełnionych
kart do urny.
Po przeprowadzonym głosowaniu p. Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach –
godz. 1125.
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1140.
P. Przewodniczący zwrócił się do członków komisji skrutacyjnej o przedstawienie
wyników głosowania.
P. Kotarski przewodniczący komisji skrutacyjnej przedstawił protokół komisji
powołanej do przeprowadzenia wyboru na stanowisko Starosty Radziejowskiego.
W związku z tym, że p. Marian Jan Zieliński otrzymał bezwzględną większość
głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym, został wybrany na
stanowisko Starosty Radziejowskiego.
Protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w zamkniętej kopercie
stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Wobec wyniku głosowania p. Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Radę
Powiatu uchwały w sprawie wyboru Starosty, odczytując jej treść.
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P. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (13 głosami za) Rada Powiatu
podjęła uchwałę w sprawie wyboru Starosty (I/7/2006).
Głos zabrał p. Zieliński zwracając się do radnych, iż swoją dotychczasową postawą
daje gwarancję, że powiat będzie się rozwijał jak do tej pory. Podziękował radnym za
wybór.
P. Przwodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – wyboru
Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu.
Wyjaśnił, że zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym rada
powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek
starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego
składu rady, w głosowaniu tajnym.
Zwrócił się do p. Starosty o zaproponowanie kandydata na stanowisko Wicestarosty.
P. Zieliński Starosta zaproponował na stanowisko Wicestarosty p. Dariusza
Jałoszyńskiego. Posiada on wyższe wykształcenie – mgr inż. mechaniki. Studiował
na ATR w Bydgoszczy. Jest nauczycielem oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej
w Radziejowie. Ukończył studia podyplomowe z przedsiębiorczości na UMK.
P. Przewodniczący zwrócił się do p. Jałoszyńskiego z zapytaniem, czy wyraża zgodę
na kandydowanie na Wicestarostę.
P. Jałoszyński wyraził zgodę.
P. Przewodniczący wyjaśnił, że głosowanie jest tajne. Przeprowadzi je powołana
przez Radę i wybrana spośród radnych komisja skrutacyjna. W związku z tym
przystąpił do powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru
na stanowisko Wicestarosty Radziejowskiego.
Złożył wniosek, by głosowanie przeprowadziła komisja skrutacyjna, która pracowała
w dotychczasowym składzie.
Zapytał, czy są uwagi lub wnioski.
Nie zgłoszono uwag.
Zwrócił się do członków komisji skrutacyjnej z pytaniem, czy wyrażają wolę pracy
w komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru na stanowisko Wicestarosty
Radziejowskiego.
Członkowie komisji skrutacyjnej wyrazili zgodę na pracę w komisji
do przeprowadzenia wyboru na stanowisko Wicestarosty Radziejowskiego.
Wobec powyższego p. Przewodniczący przystąpił do głosowania nad składem komisji
skrutacyjnej w osobach: p. Wojciech Kotarski, p. Stanisław Kwiatkowski,
p. Stefan Paliwoda.
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (13 głosami za) Rada Powiatu powołała
komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru na stanowisko Wicestarosty
Radziejowskiego w osobach: p. Stanisław Kwiatkowski, p. Wojciech Kotarski,
p. Stefan Paliwoda.
P. Przewodniczący zwrócił się do członków komisji skrutacyjnej
o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania, ogłaszając przerwę
– godz. 1145.
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1147.
Członkowie komisji skrutacyjnej rozdali karty do głosowania radnym, zgodnie z listą
obecności.
Z zasadami głosowania zapoznał radnych przewodniczący komisji skrutacyjnej
p. Kotarski.
Zapytał, czy wszyscy radni otrzymali karty do głosowania.
Wobec braku uwag poprosił radnych o wypełnienie kart i wrzucanie wypełnionych
kart do urny.
Po przeprowadzonym głosowaniu p. Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach –
godz. 1150.
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1152.
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P. Przewodniczący zwrócił się do członków komisji skrutacyjnej o przedstawienie
wyników głosowania.
P. Kotarski przewodniczący komisji skrutacyjnej przedstawił protokół komisji
powołanej
do
przeprowadzenia
wyboru
na
stanowisko
Wicestarosty
Radziejowskiego.
W związku z tym, że p. Dariusz Jałoszyński otrzymał zwykłą większość głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym,
został wybrany na stanowisko Wicestarosty Radziejowskiego.
Protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w zamkniętej kopercie
stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Wobec wyniku głosowania p. Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Radę
Powiatu uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty, odczytując jej treść.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (13 głosami za) Rada Powiatu
podjęła uchwałę w sprawie wyboru Wicestarosty (I/8/2006).
P. Jałoszyński podziękował radnym za wybór jego osoby na stanowisko
Wicestarosty.
P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie wyboru
członków Zarządu Powiatu.
Wyjaśnił, że zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym rada
powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek
starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego
składu rady, w głosowaniu tajnym.
Zwrócił się do p. Starosty o podanie propozycji kandydatur na członków Zarządu
Powiatu.
P. Starosta zaproponował na członków Zarządu Powiatu następujące osoby:
p. Grzegorza Łojewskiego, p. Piotra Kosteckiego oraz p. Marka Dybowskiego.
P. Przewodniczący zwrócił się do wymienionych osób z zapytaniem, czy wyrażają
zgodę na kandydowanie na członków Zarządu Powiatu.
P. Łojewski, p. Kostecki i p. Dybowski wyrazili zgodę na kandydowanie na członków
Zarządu Powiatu.
P. Przewodniczący wyjaśnił, że głosowanie jest tajne. Przeprowadzi je powołana
przez Radę i wybrana spośród radnych komisja skrutacyjna. W związku z tym
przystąpił do powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru członków
Zarządu Powiatu w Radziejowie.
Złożył wniosek, by głosowanie przeprowadziła komisja skrutacyjna, która pracowała
w dotychczasowym składzie.
Zapytał, czy są uwagi lub wnioski.
Nie zgłoszono uwag.
Zwrócił się do członków komisji skrutacyjnej z pytaniem, czy wyrażają wolę pracy
w komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru członków Zarządu Powiatu
w Radziejowie.
Członkowie komisji skrutacyjnej wyrazili zgodę na pracę w komisji
do przeprowadzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Radziejowie.
Wobec powyższego p. Przewodniczący przystąpił do głosowania nad składem komisji
skrutacyjnej w osobach: p. Wojciech Kotarski, p. Stanisław Kwiatkowski,
p. Stefan Paliwoda.
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (13 głosami za) Rada Powiatu powołała
komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru członków Zarządu Powiatu
w Radziejowie w osobach: p. Stanisław Kwiatkowski, p. Wojciech Kotarski,
p. Stefan Paliwoda.
P. Przewodniczący zwrócił się do członków komisji skrutacyjnej
o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania, ogłaszając przerwę
– godz. 1200.
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1205.
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Członkowie komisji skrutacyjnej rozdali karty do głosowania radnym, zgodnie z listą
obecności.
Z zasadami głosowania zapoznał radnych przewodniczący komisji skrutacyjnej
p. Kotarski.
Zapytał, czy wszyscy radni otrzymali karty do głosowania.
Wobec braku uwag poprosił radnych o wypełnienie kart i wrzucanie wypełnionych
kart do urny.
Po przeprowadzonym głosowaniu p. Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach –
godz. 1208.
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1213.
P. Przewodniczący zwrócił się do członków komisji skrutacyjnej o przedstawienie
wyników głosowania.
P. Kotarski przewodniczący komisji skrutacyjnej przedstawił protokół komisji
powołanej do przeprowadzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Radziejowie.
W związku z tym, że p. Marek Dybowski, p. Piotr Kostecki, p. Grzegorz Łojewski
otrzymali zwykłą większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego
składu rady, w głosowaniu tajnym, zostali wybrani na członków Zarządu Powiatu
w Radziejowie.
Protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w zamkniętej kopercie
stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Wobec wyniku głosowania p. Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Radę
Powiatu uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu, odczytując jej treść.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (13 głosami za) Rada Powiatu
podjęła uchwałę w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu (I/9/2006).
P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę
Nr XXXIX/202/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2006 r.
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006.
O zabranie głosu poprosił p. Annę Bartczak Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Radziejowie.
P. Bartczak wyjaśniła, że w związku z otrzymaniem dodatkowych środków
na realizację zadań przez samorząd powiatowy od Zarządu Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w wysokości 104.638 zł
zasadne jest ich wykorzystanie na potrzeby osób niepełnosprawnych. Kwota ta
zostanie przekazana na rehabilitację społeczną. Zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej realizuje PCPR. Zapotrzebowanie jest bardzo duże, więc środki powinny
zostać wykorzystane w całości. W przypadku, gdyby nie zostały wykorzystane,
trzeba je zwrócić.
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały.
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie.
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (13 głosami za) Rada Powiatu
podjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XXXIX/202/2006 Rady Powiatu
w Radziejowie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań i wysokości
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku
2006 (I/10/2006).
P. Przewodniczący przystąpił do wolnych wniosków i zapytań.
Radny Kalinowski stwierdził, że Prezydent RP ogłosił żałobę narodową z związku
z tragedią w kopalni „Halemba”. W związku z tym zasadne by było uczczenie tego
przez Radę.
P. Przewodniczący przychylił się do wniosku.
Rada Powiatu uczciła minutą ciszy śmierć górników w kopalni „Halemba”.
Radny Gorzycki zaproponował, by utrzymać dotychczasowy termin sesji, które
odbywały się w czwartek, najczęściej w ostatni czwartek miesiąca. Jeżeli radni nie
przychylą się do jego wniosku, zaproponował ustalenie innego stałego dnia,
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w którym odbywałyby się sesje. Swój wniosek uzasadnił pracą zawodową większości
radnych.
P. Przewodniczący odpowiedział, że widząc akceptację radnych, zgadza się na
powyższy wniosek.
Następnie głos zabrał p. Michalak, osoba biorąca udział w obradach sesji.
Stwierdził, że zbliża się zima. Jego pytanie uzasadnione jest ze względu na
bezpieczeństwo mieszkańców. Zapytał, jak przedstawia się wysokość środków
finansowych przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg.
Następnie
złożył
wniosek
dotyczący
skrzyżowania
drogi
wojewódzkiej
w miejscowości Wójcin z drogą gruntową, utwardzoną kamieniem wapiennym
w kierunku Szewc. Stwierdził, że skrzyżowanie nie jest oznakowane pionowo,
ale tylko poziomo, wobec czego w okresie zimy nie jest widoczne. Złożył wniosek
o oznakowanie pionowe skrzyżowania od strony Szewc.
P. Michalak zwrócił się do Rady o naprawienie drogi powiatowej Wójcin – Bycz.
Mimo częściowego naprawienia, stan tej drogi jest nadal zły.
Wobec braku wolnych głosów p. Przewodniczący zamknął obrady
I sesji Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji (godz. 1230).
Na tym protokół zakończono.
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