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Protokół nr 1110
z inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Nowodworskiego

kadencji 2010-2014 z dnia 1 grudnia 2010 roku.

I sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w siedzibie Starostwa
Powiatowego przy ul. Mazowieckiej 10.

Na wstępie głos zabrał Pan Zdzisław Szmytkowski- Przewodniczący Rady
Powiatu w kadencji 2006-2010. Poinformował, że na mocy stosownych przepisów zwołał
dzisiejszą sesję, a prowadzić ją będzie najstarszy wiekiem radny Pan Wacław Bodzak.

Pan Wacław Bodzak przywitał wszystkich przybyłych, kierowników, dyrektorów,
pracowników starostwa, a szczególnie nowo wybranych Radnych Powiatu przybyłych na
dzisiejszą sesję.
Poinformował, że w skład rady wchodzi 19 radnych, listę podpisało również 19 radnych
i dzisiejsze obrady po złożeniu ślubowania będą mogły odbywać się jako prawomocne.
Następnie dokonał oficjalnego otwarcia I sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
W dalszej kolejności poprosił Przewodniczącą Powiatowej Komisji Wyborczej- Sędzię
Panią Beatę Sylwię Jakubowską o wręczenie zaświadczeń o wyborze.

Pani Sylwia Jakubowska powitała wszystkich w imieniu Powiatowej Komisji
Wyborczej, pogratulowała wybranym radnym zaszczytu bycia w Radzie Powiatu
Nowodworskiego oraz życzyła miłej i owocnej pracy, a następnie wręczyła radnym
zaświadczenia o wyborze.

Pan Wacław Bodzak poinformował, że w kolejnym punkcie odbędzie się
ślubowanie radnych.

Przechodząc do realizacji ślubowania radnych, Pan Wacław Bodzak odczytał 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", radny może złożyć
ślubowanie z dodaniem formuły "Tak mi dopomóż Bóg".
Pan Wacław Bodzak poprosił najmłodszego wiekiem radnego - Pana Sebastiana Jakuba
Kozaka o odczytywanie alfabetycznie nazwisk radnych.

Następnie wszyscy Radni Powiatu Nowodworskiego w kolejności alfabetycznej
złożyli ślubowanie.

Po złożeniu ślubowania przez wszystkich Radnych stwierdzono prawomocność
obrad.
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Pan Wacław Bodzak przedstawił dalszą część porządku obrad przygotowanego
na dzisiejszą sesję:
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego oraz
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Nowodworskiego
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
Nowodworskiego
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
Nowodworskiego
8. Zamknięcie sesji

Pan Wacław Bodzak zadał pytanie, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie porządku
obrad.

Głos zabrał Pan Krzysztof Kapusta, który zgłosił wniosek o dokonanie zmian w
porządku obrad poprzez wprowadzenie 6 dodatkowych uchwał w sprawach:

1. wyboru Starosty Powiatu Nowodworskiego
2. wyboru Wicestarosty Powiatu Nowodworskiego
3. wyboru Członków Zarządu powiatu Nowodworskiego
4. ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Nowodworskiego

Głos zabrała Pani Katarzyna Krężlewicz. Wniosła o przedstawienie pisemnej
opinii prawnika, który by zaświadczył, że podjęcie takich uchwał nie będzie rzutowało na
ich ważność. Zapowiedziała, że klub PSL będzie zaskarżać te uchwały, ponieważ są
niezgodne z prawem.
Pan Jacek Nieścior- Radca Prawny poinformował, że jeśli będzie taka potrzeba to
napisze opinię prawną, ale teraz ograniczy się do wypowiedzi słownej. W swojej
wieloletniej karierze spotkał się z tym, że wielokrotnie był zmieniany porządek obrad na
pierwszej sesji i nigdy nie zdarzyło się, żeby Wojewoda uchylał takie uchwały. Natomiast
nie ma 100 % pewności, że gdy te uchwały trafią do Nadzoru Wojewody nie będą
uchylone. Zdaniem Pana Jacka Nieściora będą one miały moc prawną i zmiany do
porządku obrad są dopuszczalne.
Pani Katarzyna Krężlewicz powiedziała, że takie uchwały powinny być przedstawione
Radnym na przynajmniej 5 dni przed sesją. Jeśli Pan Mecenas nie ma 100 % pewności,
to w tym momencie jest to strata czasu.
Następnie głos zabrał Pan Grzegorz Paczewski. Zwrócił uwagę na niską temperaturę,
jaka panuje na sali. Sesja była zapowiadana już tydzień temu, a nikt nie przygotował sali
do pracy. Pan Grzegorz Paczewski złożył wniosek formalny o nie przedłużanie obrad
Rady. Dodatkowo rozszerzenie porządku obrad byłoby spowodowane bardzo istotnymi
uchwałami tj. m.in. wybór Starosty. Są to sprawy, nad którymi Radni muszą się bardzo
dobrze zastanowić i nikt nie jest przygotowany na podejmowanie tego rodzaju decyzji.
Nie można też ryzykować, że te uchwały mogą być uchylone.

W dalszej kolejności głos zabrał Pan Bogdan Ruszkowski, który powiedział, że
zamiast na pierwszej sesji iść w kierunku twórczego działania, to Radni od razu wchodzą
w kwestie konfliktowe. Porządek obrad był przygotowany wcześniej, dlatego też Rada
nie powinna być zaskakiwana tak istotnymi zmianami.
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Głos zabrał Pan Henryk Mędrecki. Powiedział, że rozmowy o układzie w Radzie są
prowadzone od tygodnia i dziwne jest to, że ktoś może czuć się zaskoczony. Jest
grudzień, nie może dalej panować "bezkrólewie". Ponadto należy zająć się sprawą
budżetu. Jest również takie prawo, że Rada może wprowadzić zmiany do porządku sesji.
Przewodniczący udzielił głosu Pani Joannie Troińskiej, która powiedziała, że kwestia
budżetu jest sprawą priorytetową ze względu na zbliżający się koniec roku. Radna
uważa natomiast, że temperatura, która panuje na sali sprzyja myśleniu.
Pan Alfred Dzwonek złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji i poddanie
rozszerzenia porządku obrad pod głosowanie.
Pani Katarzyna Krężlewicz wniosła o to, by prawnik po zakończeniu posiedzenia
zobowiązał się do przygotowania pisemnej opinii, że takie głosowanie i rozszerzenie
porządku obrad może mieć miejsce.
Mecenas zobowiązał się do napisania w ciągu kilku dni takiej opinii i podpisania się pod
nią.

Pan Wacław Sodzak poinformował Radę, że teraz nastąpi głosowanie wniosków
formalnych. Pierwsza propozycja była zgłoszona przez Pana Kapustę o rozszerzenie
porządku obrad.
Pan Paweł Cal ak w tej samej chwili wniósł o ogłoszenie pięciominutowej przerwy.
Pan Henryk Mędrecki powiedział, że głosowania nie można przerywać i w odpowiedzi
usłyszał, że głosowanie się jeszcze nie rozpoczęło.
Pan Wacław Sodzak stwierdził, że nie chce wprowadzać nerwowej atmosfery dlatego
zrobi przerwę na przedyskutowanie tej kwestii.
Pan Henryk Mędrecki powiedział, że jeśli Pan Przewodniczący wyjdzie to jest
jednoznaczne z tym, że następna osoba wiekiem dokończy prowadzenie sesji.
Pan Paweł Cal ak powiedział, że rozszerzenie porządku jest to bardzo ważna decyzja i
chciałby mieć chwilę na zastanowienie się.
Z kolei Pan Wacław Sodzak powiedział, że kiedyś w statucie Starostwa był zapis, w
jakim okresie czasu przed sesją musiały być przedstawione projekty uchwał radzie. Nie
wie, czy w ciągu trwania ostatniej kadencji były jakieś zmiany, ale jeśli nie to jest,
wątpliwość czy prawo w tym momencie nie jest łamane?
Pan Zdzisław Szmytkowski powiedział, że powinno się to poddać pod głosowanie i wtedy
Radni swoimi głosami się wypowiedzą. Dyskusja ta jest zbędna. Wniosek Pana Alfreda
Dzwonka o zamknięcie dyskusji też powinien być przegłosowany.

Pan Grzegorz Paczewski zadał pytanie do Prawnika, co się stanie w sytuacji, gdy
Zarząd zostanie wybrany, a Wojewoda uchyli decyzję?
Pan Mecenas poinformował, że wszystkie decyzje Zarządu, które zostaną podjęte przed
decyzją Wojewody będą miały moc prawną, lecz skład osobowy nie będzie miał mocy do
dalszego funkcjonowania. Wracając do sprawy głosowania. Najpierw należy
przegłosować wniosek o zamknięciu dyskusji, następnie o zrobienie przerwy. Trzeba
również patrzeć, że jest to dość specyficzny tryb, gdyż jest to I sesja Rady Powiatu i w
ustawie o samorządzie powiatowym jest jednoznaczny zapis, że ta sesja musi się odbyć
w ciągu 7 dni od ogłoszenia zbiorczych wyników. Ten okres czasu musi być zachowany,
ponieważ póżniej są różnego rodzaju konsekwencje prawne.
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Pan Mariusz Dudek zabrał głos informując, że pierwszy był wniosek o zamknięcie
dyskusji, następnie o zrobienie pięciominutowej przerwy.
Pan Wacław Bodzak powiedział, że w takim razie teraz nastąpi głosowanie wniosku
Pana Krzysztofa Kapusty o rozszerzenie porządku, na co Pan Mecenas stwierdził, że
jeśli najpierw Rada będzie głosowała za zmianą porządku obrad, to wtedy Wojewoda
będzie miał podstawy do uchylenia tej decyzji.

Pan Wacław Bodzak powiedział, że teraz nastąpi głosowanie nad zamknięciem
dyskusji.

Radni Powiatu Nowodworskiego przyjęli wniosek jednogłośnie.
Następnie pod głosowanie został poddany wniosek o zrobienie pięciominutowej

przerwy.
Radni Powiatu Nowodworskiego 10głosami "przeciw" i 9 głosami "za" odrzucili

wniosek Pana Alfreda Dzwonka o zrobienie pięciominutowej przerwy.
W dalszej kolejności Rada głosowała nad rozszerzeniem porządku obrad.
Radni 11 głosami "za", przy 8 "przeciw" przegłosowali zmianę porządku obrad na
następującą:
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących
Rady Powiatu Nowodworskiego, Starosty, Wicestarosty oraz Członków Zarządu Powiatu.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego.
7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Nowodworskiego
8. Wybór Starosty Powiatu Nowodworskiego
9. Wybór Wicestarosty Powiatu Nowodworskiego
10. Wybór Członków Zarządu Powiatu Nowodworskiego
11. Ustalenie wynagrodzenia Starosty Nowodworskiego
12. Zamknięcie sesji.

Zmieniony porządek obrad został przyjęty 10głosami "za", przy 8 "przeciw"
i 1"wstrzymującym ".

Następnie Rada przeszła do wyboru komisji skrutacyjnej.
Pan Henryk Mędrecki zgłosił kandydaturę Pana Grzegorza Szymańskiego.
Pan Alfred Dzwonek zgłosił kandydaturę Pana Bogdana Ruszkowskiego, natomiast Pan
Grzegorz Paczewski zgłosił Pana Kazimierza Drabika.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na uczestnictwo w komisji skrutacyjnej.

Radni Powiatu jednogłośnie 19 głosami "za" przyjęli skład Komisji
Skrutacyjnej: Grzegorz Szymański, Bogdan Ruszkowski i Kazimierz Drabik.

Pan Wacław Bodzak ogłosił 5 minut przerwy i poprosił Komisję Skrutacyjną o
ukonstytuowanie się i poinformowanie Rady o ustaleniach.
Po przerwie głos zabrał Pan Grzegorz Szymański, który poinformował, że został wybrany
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej.
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Następnie Pan Wacław Bodzak przeszedł do realizacji punktu pn. wybór
Przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego i poprosił o zgłaszanie kandydatów
na to stanowisko.
Pan Adam Szatkowski zgłosił kandydaturę Pana Zdzisława Szmytkowskiego. Dodał, że
Pan Zdzisław Szmytkowski był Przewodniczącym Rady w poprzedniej kadencji.
Pan Bogdan Ruszkowski zgłosił kandydaturę Pana Alfreda Dzwonka- Dyrektora Szkoły
Gimnazjum w Pomiechówku. Pan Bogdan Ruszkowski dodał, że przyda się w Radzie
ktoś, kto nie jest związany z żadną partią polityczną.
Pani Katarzyna Krężlewicz przychyliła się do propozycji Pana Bogdana Ruszkowskiego i
poparła kandydaturę Pana Alfreda Dzwonka. Według niej Pan Alfred Dzwonek jest
osobą bardzo wyważoną i będzie wprowadzał dobry ton posiedzeniom.
Pan Grzegorz Paczewski zabrał głos i powiedział, że klub PSL popiera kandydaturę
Pana Alfreda Dzwonka. Jest to człowiek przygotowany merytorycznie, bardzo uczciwy i
zagwarantuje prace Rady nad podziałami.
Pan Henryk Mędrecki powiedział, że popiera kandydaturę Pana Zdzisława
Szmytkowskiego, który udowodnił, że doskonale sprawdza się na tym stanowisku.

Pan Kazimierz Drabik zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.
Radni Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami "za"przyjęli

wniosek o zamknięcie dyskusji.
Pan Wacław Bodzak zwrócił się z zapytaniem, czy osoby zgłoszone na

stanowisko Przewodniczącego Rady wyrażają zgodę na kandydowanie.
Pan Zdzisław Szmytkowski i Pan Alfred Dzwonek wyrazili zgodę na kandydowanie na
stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu.
Głos zabrał Pan Grzegorz Szymański, który poprosił Pana Mecenasa o wyjaśnienie
kwestii głosowania.
Pan Mecenas poinformował, że przy każdym nazwisku są umieszczone do wyboru dwie
możliwości: tak, wstrzymuję się. Należy postawić znak "X" przy wybranej przez radnego
jednej z możliwości.
Ogłoszono 5 minut przerwy na przygotowanie kart do głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Grzegorz Szymański
ponownie objaśnił procedurę głosowania.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. Radni wyczytywani w kolejności
alfabetycznej odbierali karty do głosowania.
Następnie ogłoszona została przerwa, podczas której Komisji Skrutacyjna w sposób
tajny dokonała policzenia głosów.

Po przerwie Pan Grzegorz Szymański odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej w
sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego. Komisja stwierdza,
że Pan Zdzisław Szmytkowski otrzymał 11 głosów "za", Pan Alfred Dzwonek uzyskał 8
głosów "za", w związku z czym Przewodniczącym Rady Powiatu Nowodworskiego został
wybrany Pan Zdzisław Szmytkowski. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr
1 do niniejszego protokołu.
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Pan Wacław Sodzak podziękował Komisji Skrutacyjnej i pogratulował Panu
Zdzisławowi Szmytkowskiemu, a następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego.
Mecenas poinformował, że uzewnętrznieniem wyboru, który dokonał się przez Radnych
jest głosowanie nad przyjęciem tej uchwały.
W związku z brakiem uwag Pan Wacław Sodzak poddał pod głosowanie uchwałę.

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie 19 głosami "za" przyjęła
uchwałę nr 1/1/2010w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
Nowodworskiego.

Pan Zdzisław Szmytkowski podziękował za wybór jego osoby na stanowisko
Przewodniczącego Rady Powiatu i przejął prowadzenie obrad sesji. Poinformował, że
jesteśmy w punkcie: wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Nowodworskiego
i poprosił o zgłoszenie kandydatów na to stanowisko.
Głos zabrała Pani Joanna Troińska, która poinformowała, że zgłasza kandydaturę Pana
Sebastiana Kozaka, najmłodszego Członka Rady.
Następnie Pan Krzysztof Kapusta zgłosił kandydaturę Pana Mariusza Łaszuka. Jako
ostatnia głos zabrała Pani Katarzyna Kręźlewicz, która zaproponowała kandydaturę
Pana Wacława Sodzaka. Uważa, że będzie to dobry zwyczaj, gdy jednym z
Wiceprzewodniczących Rady będzie najstarszy wiekiem Radny. W dzisiejszych bardzo
nerwowych obradach zachował spokój, którego zabrakłoby pewnie niejednej osoby na
jego miejscu.
Pan Przewodniczący Zdzisław Szmytkowski spytał czy są jeszcze jakieś kandydatury.
Nikt nie zabrał głosu, w związku z czym Przewodniczący ogłosił zamknięcie listy.
Następnie formalnie spytał kandydatów czy zgadzają się na udział w wyborach na to
stanowisko. Obaj kandydaci odpowiedzieli, że tak.
Pan Zdzisław Szmytkowski poprosił o przygotowanie kart do głosowania i zarządził 5
minut przerwy.

Po przerwie głos zabrał Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Grzegorz
Szymański, który po raz kolejny wytłumaczył zasady głosowania. Każdy z Radnych ma
prawo oddania głosu na 2 kandydatury z pośród zgłoszonych. Można oddać również głos
na jedną osobę, natomiast przy zaznaczeniu 3 możliwości głos jest nieważny.
Radni odczytywani w kolejności alfabetycznej odbierali karty do głosowania
i oddawali głosy.
Po głosowaniu Komisja Skrutacyjna zebrała się w celu podliczenia głosów.

Po przerwie głos zabrał Pan Grzegorz Szymański, który odczytał protokół Komisji
Skrutacyjnej w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Pan Sebastian
Kozak otrzymał poparcie 11 Radnych, przy 1 głosie "wstrzymującym". Pan Mariusz
Łaszuk również otrzymał 11 głosów "za" i 1 "wstrzymujący", a Pan Wacław Sodzak
8 głosów "za".
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Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu
Nowodworskiego zostali wybrani: Pan Sebastian Kozak i Pan Mariusz Łaszuk. Protokół
Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Pan Zdzisław Szmytkowski odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Nowodworskiego.

W związku z brakiem uwag do odczytanej uchwały, Pan Przewodniczący poddał
pod głosowanie jej przyjęcie.

Rada Powiatu Nowodworskiego 19 głosami "za" przyjęła uchwałę nr //2/2010 w
sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Nowodworskiego.

Przewodniczący Zdzisław Szmytkowski pogratulował wyboru
Wiceprzewodniczącym Rady i poprosił o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.
Nowowybrani Wiceprzewodniczący Rady Powiatu podziękowali za zaufanie i wybór na to
stanowisko.

Ad. 8
W dalszej kolejności Pan Przewodniczący poinformował, że obecnie jesteśmy w

punkcie: wybór Starosty Nowodworskiego.
Głos zabrał Pan Grzegorz Paczewski, który w imieniu Komitetu Wyborczego

Polskiego Stronnictwa Ludowego pogratulował nowo wybranym Wiceprzewodniczącym
Rady Powiatu Nowodworskiego i poinformował, że pierwotny porządek obrad został
zrealizowany i na tym KWW PSL kończy dzisiejsze obrady.
Następnie posiedzenie sesji opuścili nIw Radni:

1. Pan Wacław Bodzak
2. Pan Paweł Calak
3. Pan Kazimierz Drabik
4. Pan Alfred Dzwonek
5. Pani Katarzyna Krężlewicz
6. Pan Grzegorz Paczewski
7. Pan Bogdan Ruszkowski
8. Pan Lesław Tulej

Przewodniczący Rady Zdzisław Szmytkowski poinformował, że obecnie na sali znajduje
się 11 Radnych, wobec tego obrady są prawomocne.

Pan Mariusz Dudek spytał, co z osobami należącymi do KWW Centrum
Samorządowe 2010, którzy również opuścili salę. Pan Przewodniczący powiedział, że są
oni bezpartyjni. Nie zgłosili oświadczenia i opuścili salę? Radni mają prawo wyjść po
uprzednim poinformowaniu o tym Przewodniczącego. Kilka osób z PSL-u przekazało
taką informację·

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na Starostę Powiatu
Nowodworskiego, po czym zgłosił kandydaturę Pana Krzysztofa Kapusty. W kilku
słowach przedstawił osobę Pana Krzysztofa Kapusty. Wiek- 50 lat, wykształcenie
wyższe magisterskie, w swojej karierze był nauczycielem oraz menadżerem sportu. W
poprzedniej kadencji był Radnym oraz Starostą.
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W tych wyborach również został wybrany Radnym bardzo dużą ilością głosów. Jest to
człowiek, który potrafi łączyć, a nie dzielić.

Pani Radna Maria Jarząbek zwróciła uwagę, że przed zgłoszeniem kandydatur
powinno się wybrać nowy skład Komisji Skrutacyjnej, ponieważ dwie osoby, które
wcześniej były Członkami Komisji opuściły obrady.

Pan Przewodniczący poprosił o uzupełnienie składu Komisji Skrutacyjnej.
Pan Henryk Mędrecki zgłosił kandydaturę Pani Marii Jarząbek.

Przewodniczący spytał, czy Radna się zgadza i w odpowiedzi uzyskał informację,
że tak.

Pani Joanna Troińska zgłosiła kandydaturę Pana Mariusza Dudka, który nie
wyraził zgody. Pan Sebastian Kozak zgłosił kandydaturę Pani Joanny Troińskiej, która
wyraziła zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej.
Nie zgłoszono więcej kandydatur, w związku z czym Pan Henryk Mędrecki zaproponował
zamknięcie listy.

Propozycja Radnego Mędreckiego została przyjęta jednogłośnie.
Pan Szmytkowski spytał Pana Krzysztofa Kapustę czy zgadza się na kandydowanie na
stanowisko Starosty Powiatu? Pan Krzysztof Kapusta wyraził zgodę.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, pozytywnie przegłosowała zmiany w

składzie Komisji Skrutacyjnej.
Pan Mariusz Dudek zadał pytanie czy nowo wybrane osoby wchodzą do Komisji, czy
zostaje zmieniony skład Komisji. Pan Mecenas poinformował, że z powodu tego, że dwie
osoby z poprzedniego składu Komisji opuściły salę należy dokonać zmiany w składzie
Komisji.
W związku z powyższym powołano nową Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Pan Grzegorz Szymański
2. Pani Maria Jarząbek
3. Pani Joanna Troińska

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, pozytywnie przegłosowała nowy
skład Komisji Skrutacyjnej.

Pan Zdzisław Szmytkowski poprosił o zebranie się Komisji Skrutacyjnej w celu wybrania
Przewodniczącego i przygotowania kart do głosowania na stanowisko Starosty Powiatu
Nowodworskiego w tym celu ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie Pan Grzegorz Szymański poinformował, że został wybrany
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej i tak jak we wcześniejszych głosowaniach
zaprosił Radnych do głosowania w porządku alfabetycznym.
Po głosowaniu odbyła się 5 minutowa przerwa w celu policzenia głosów.

Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej- Pan Grzegorz Szymański
odczytał protokół w sprawie wyboru Starosty Nowodworskiego.
Pan Krzysztof Adam Kapusta otrzymał 11 głosów "za" i tym samym został Starostą
Powiatu Nowodworskiego.
Głos zabrał pan Krzysztof Kapusta, który podziękował Radnym za oddane głosy, dodał,
że postara się udowodnić, że był to dobry wybór.
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Następnie Pan Zdzisław Szmytkowski odczytał uchwałę w sprawie wyboru
Starosty Nowodworskiego, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 11głosami "za" przyjęła
uchwałę nr 1/3/2010..

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że przechodzimy do kolejnego
porządku obrad, tj. wyboru Wicestarosty Powiatu Nowodworskiego.
Pan Krzysztof Kapusta zgłosił kandydaturę Pana Henryka Mędreckiego.
Pan Henryk Mędrecki zgodził się na kandydowanie.

W związku z powyższym Komisja Skrutacyjna zebrała się w celu przygotowania
kart do głosowania.
Następnie odbyło się głosowanie.

Po głosowaniu Pan Przewodniczący Rady Powiatu zarządził 5 minutową przerwę
na podliczenie głosów.

Po przerwie Pan Grzegorz Szymański odczytał protokół w sprawie wyboru
Wicestarosty Powiatu Nowodworskiego, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
W głosowaniu na stanowisko Wicestarosty Powiatu Nowodworskiego 11 głosami "za"
wybrany został Pan Henryk Mędrecki.
Wicestarosta podziękował za zaufanie i jednomyślny wybór jego osoby na to stanowisko.

Pan Zdzisław Szmytkowski odczytał uchwałę w sprawie wyboru Wicestarosty
Powiatu Nowodworskiego.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 1/4/2010w sprawie wyboru
Wicestarosty Powiatu Nowodworskiego.

Ad. 10
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu przeszedł do kolejnego punktu

porządku obrad, tj. wyboru Członków Zarządu Powiatu Nowodworskiego.
Pan Krzysztof Kapusta zgłosił następujące osoby: Pan Ryszard Gumiński, Pani

Agnieszka Szostak i Pan Adam Szatkowski. Poinformował, że Pani Agnieszka Szostak
i Pan Adam Szatkowski nie wymagają rekomendacji, ponieważ są znanymi osobami w
samorządzie powiatowym. Pani Agnieszka Szostak była wieloletnią Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu, natomiast Pan Adam Szatkowski był Członkiem Zarządu w kadencji
2006-2010.
Pan Ryszard Gumiński jest związany z nowodworska oświatą. Jest to osoba
charakteryzująca się ogromnym prestiżem wśród osób z którymi pracuje. Prowadzi
szkołę wschodnich sztuk walki. Osiągnął ogromne sukcesy w tej dziedzinie.

Osoby proponowane na stanowisko Członków Zarządu zgodziły się na
kandydowanie na to stanowisko.

Następnie Komisja Skrutacyjna podczas 5 minutowej przerwy przygotowała karty
do głosowania.
Po przerwie nastąpiło głosowanie.
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W następnej kolejności Komisja podliczyła głosy i przedstawiła protokół, który stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym każda z osób kandydujących
na stanowisko Członka Zarządu zdobyła po 11 głosów "za". W związku z powyższym
Członkami Zarządu Powiatu Nowodworskiego wybrani zostali: Pan Ryszard Gumiński,
Pani Agnieszka Szostak oraz Pan Adam Szatkowski.

Pan Przewodniczący Zdzisław Szmytkowski podziękował Członkom Komisji
Skrutacyjnej za pracę a następnie przeczytał uchwałę w sprawie wyboru Członków
Zarządu Powiatu Nowodworskiego.

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 1/5/2010.
Następnie głos zabrali nowo wybrani Członkowie Zarządu, którzy podziękowali za
zaufanie i oddane na nich głosy.

Ad. 11
Ostatnią uchwałą było ustalenie wynagrodzenia Starosty Nowodworskiego. Pan

Zdzisław Szmytkowski poinformował, że proponowane wynagrodzenie nie jest
zmienione, kwota jest taka sama jaką otrzymywał Starosta w kadencji 2006-2010.
W związku z brakiem pytań i uwag, Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały.

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 1/6/2010 w
sprawie wynagrodzenia Starosty Nowodworskiego.

Ad. 12
Przed zamknięciem sesji Pan Przewodniczący Zdzisław Szmytkowski

poinformował, że w Biurze Rady i Zarządu są do odebrania przez Radnych druki
oświadczeń majątkowych (są one również dostępne do pobrania na stronie powiatu
nowodworskiego), które należy złożyć do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz projekty uchwały
budżetowej na 2011 rok.
Poinformował, że w grudniu 2010 roku odbędą się dwa posiedzenia Rady Powiatu w
dniach 16.12.2010 r. oraz 30.12.2010 r.

W związku z wyczerpanym porządkiem obrad Przewodniczący Rady- Pan
Zdzisław Szmytkowski podziękował wszystkim za uczestnictwo w sesji i o godz. 17 20

zamknął obrady I sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.

Protokołowała
Karolina Grycuk


