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Protokół Nr 1/2018

z I sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 20 listopada 2018r.

l. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad I sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 1200 dokonał radny senior Lech Spliter.

Radny senior powitał wszystkich obecnych w obradach. Poinformował, że zgodnie

z Postanowieniem Komisarza wyborczego w Koninie I z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie

zwołania I sesji Rady Powiatu Kolskiego wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na

dzień 21 października 2018r. do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady będą prowadzone

przez naj starszego wiekiem radnego. Dodał, że obrady sesji będą transmitowane na żywo.

2. Złożenie ślubowania przez radnych, poprzedzone ewentualnym wręczeniem radnym

zaświadczeń o wyborze na radnego.

Przystępując do realizacji punktu 2 porządku obrad radny senior Lech Spliter udzielił głosu

sędziemu Bogdanowi Radeckiemu - Przewodniczącemu Powiatowej Komisji Wyborczej w Kole.

Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej sędzia Bogdan Radecki pogratulował wszystkim

wyboru na radnych, życzył sukcesów. Złożył serdeczne podziękowania dla członków Powiatowej

Komisji Wyborczej, pracowników Starostwa Powiatowego w Kole Pani Urszuli Pękacz i Piotrowi

Łoboda. Następnie wręczył nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze na radnego Rady
"
Powiatu Kolskiego.

Radny senior Lech Spliter poinformował, że radni przed objęciem mandatu składają ślubowanie.

Radny senior Lech Spliter odczytał rotę ślubowania "Uroczyście ślubuję rzetelnie

i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów

Państwa Poleskiego, 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".

Radny senior Lech Spliter wyczytywał kolejno imię i nazwisko radnego, który złożył ślubowanie.

3. Stwierdzenie quorum

Prowadzący obrady radny senior Lech Spliter stwierdził na podstawie listy obecności, iż obrady są "'

prawomocne, w sesji uczestniczy 21 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.



4 . Uchwalenie porządku obrad

Prowadzący obrady radny Lech Spliter poinformował, że Komisarz wyborczy w Koninie I przysłał

proponowany porządek obrad. Zadał pytanie kto z radnych jest za przyjęciem porządku obrad?

Głos zabrał radny Ryszard Kasiorek

W imieniu radnych z Prawa i Sprawiedliwości zaproponował rozszerzenie porządku obrad o

następujące punkty:

- Wybór Starosty Kolskiego:

a) wybór komisji skrutacyjnej;

b) zgłaszanie kandydatów;

c) przeprowadzenie głosowania;

- Wybór wicestarosty:

a) wybór komisji skrutacyjnej;

b) zgłoszenie kandydata;

c) przeprowadzenie głosowania;

- Wybór Członków Zarządu:

a) wybór komisji skrutacyjnej;

b) zgłaszanie kandydatów;

c) przeprowadzenie głosowania;

Radny senior Lech Spliter poddał pod głosowanie wniosek radnego Ryszarda Kasiorka.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku powyższy wniosek został

przyjęty 21 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych. Imienny wykaz głosowania w w/w

sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Następnie radny senior Lech Spliter zaproponował umieszczenie zgłoszonych punktów jako 8, 9, 10

a pozostałe przesunąć o 1, poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z uwzględnieniem

zmian. W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku porządek obrad został

przyjęty 21 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych. Tym samym Rada Powiatu Kolskiego

bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła powyższe zmiany do

porządku obrad. Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

5. Wybór Przewodniczącego Rady;

Przystępując do realizacji punktu 5 porządku obrad radny Lech Spliter poinformował, że zgodnie z

art. 14 ustawy o samorządzie powiatowym rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w

głosowaniu tajnym. Tajność głosowania powoduje, zgodnie ze Statutem Powiatu, wymóg



powołania komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie. Radny Lech Spliter

zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna składała się z 3 osób. Radni nie wnosili uwag do

zgłoszonej propozycji, w związku z tym radny senior Lech Spliter poddał pod głosowanie

zgłoszony wniosek. W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku powyższy

wniosek został przyjęty 21 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych. Imienny wykaz

głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr S do protokołu.

a) wybór komisji skrutacyjnej;

Radny Lech Spliter poprosił o zgłoszenie kandydatów spośród radnych do składu Komisji

Skrutacyjnej.

Radna Alicja Wapińska zgłosiła kandydaturę radnego Sylwestra Chęcińskiego.

Radny Henryk Tomczak zgłosił kandydaturę radnej Ewy Ochędalskiej.

Radny Ryszard Kasiorek zgłosił kandydaturę radnego Jarosława Sobańskiego.

Wszyscy zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

W związku z brakiem uwag do zaproponowanego składu Komisji radny Lech Spliter poddał pod

głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej. W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W jego

wyniku rada jednogłośnie tj. 21 głosami "za" powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Radny Sylwester Chęciński

2. Radna Ewa Ochędalska

3. Radny Jarosław Sobański

Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Radny Lech Spliter zwrócił się do członków Komisji Skrutacyjnej o ukonstytuowanie SIę

wybranie spośród swego grona Przewodniczącego Komisji. Następnie ogłosił S-minutową przerwę

w obradach.

Po wznowieniu obrad radny Lech Spliter poprosił Komisję Skrutacyjną o poinformowanie, kto

został jej Przewodniczącym. Poinformowano radnych, że radnej Ewie Ochędalskiej powierzono

przewodnictwo ww. komisji.

b) zgłaszanie kandydatów;

b) Radny Lech Spliter poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady.

Radny Rafał Ławniczak zgłosił kandydaturę radnego Marka Tornickiego na Przewodniczącego

Rady oraz przedstawił krótką charakterystykę kandydata.

Radny Ryszard Kasiorek zgłosił kandydaturę radnego Marka Świątka na Przewodniczącego Rady.

Radny Marek Tomicki oraz radny Marek Świątek wyrazili zgodę na kandydowanie.



Radny Lech Spliter ogłosił 5 minutową przerwę w obradach sesji w celu przygotowania przez

Komisję Skrutacyjną kart do głosowania oraz zasad głosowania na przewodniczącego rady.

c) przeprowadzenie glosowania;

Radny Lech Spliter poinformował, że głosowanie przeprowadzi Komisja Skrutacyjna. Na sali

przygotowane jest miejsce w celu zapewnienia tajności głosowania. Przewodnicząca Komisji

Skrutacyjnej Ewa Ochędalska odczytała zasady głosowania na przewodniczącego rady. Radny Lech

Spliter poddał pod głosowanie odczytane zasady głosowania na przewodniczącego rady. W

głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku powyższy wniosek został przyjęty

21 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych. Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Zasady głosowania na przewodniczącego rady stanowią

załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Ewa Ochędalska wyczytywała kolejno nazwiska radnych wg

listy obecności, radny otrzymywał kartę do głosowania za pokwitowaniem.

Głos zabrał radny Łukasz Królasik

Czy radni powinni oddawać głos przy stole czy w wyznaczonym miejscu, które zapewnia tajność

głosowania?

Odpowiedzi udzieliła mecenas Beata Olej nik. Tajność głosowania polega na tym, że odbywa się w

sposób anonimowy. To od radnego zależy w jaki sposób odda głos.

Radny Marek Marciniak

Znana jest podstawa prawna, żeby tajność głosowania była zachowana, oddanie głosu przy stole nie

jest głosowaniem tajnym.

Mecenas Beata Olejnik

Tajność głosowania jest przywilejem, z którego radny może skorzystać.

Radny Marek Tomicki

Zadał pytanie czy na kartach do głosowania nazwiska kandydatów zostały umieszczone w

kolejności alfabetycznej?

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Ewa Ochędalska potwierdziła. Nastepnie ponowne odczytała

kolejno nazwiska radnych wg listy obecności, wyczytany radny dokonał aktu głosowania i

następnie umieszczał kartę do głosowania w urnie.

Radny Lech Spliter ogłosił 10 minutową przerwę w obradach sesji w celu obliczenia przez Komisję

Skrutacyjną głosów i sporządzenie protokołu z przeprowadzonego głosowania.



Radna Ewa Ochędalska odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego tajnego

głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego, zawierający wyniki

głosowania. Komisja stwierdziła, że Pan Świątek Marek otrzymał największą liczbę głosów "za", tj.

11 co stanowi wymaganą bezwzględną większość głosów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Następnie radny senior odczytał uchwałę nr 11112018Rady Powiatu Kolskiego z dnia 20 listopada

20 18r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego. Uchwała stanowi załącznik

nr 10 do protokołu.

Radny senior złożył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Powiatu Kolskiego i

przekazał mu dalsze prowadzenie obrad.

6. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego

Nowo wybrany Przewodniczący Rady Powiatu Marek Świątek przyjął gratulacje, podziękował za

zaufanie i wybór.

7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady:

a) wybór komisji skrutacyjnej

Przewodniczący Rady Marek Świątek poinformował, zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie

powiatowym rada wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu

tajnym. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad istnieje wymóg powołania Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Rady Marek Świątek zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna wybrana wcześniej

przeprowadziła również głosowanie w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady oraz

wszystkie inne głosowania.

Radny Robert Kropidłowski wnOSI, aby Komisja Skrutacyjna w tym samym składzie

przeprowadziła głosowanie jeszcze tylko w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady.

Członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na przeprowadzenie głosowania na

wiceprzewodniczących Rady.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej. W

głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Kolskiego w głosowaniu

imiennym jednogłośnie 21 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych postanowiła o tym, że

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Radna Ewa Ochędalska

2. Radny Sylwester Chęciński

3. Radny Jarosław Sobański



przeprowadzi głosowanie na wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kolskiego. Imienny wykaz

głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

b) zgłaszania kandydatów;

Przewodniczący Rady Marek Świątek poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących

Rady.

Radny Tomasz Barański zgłosił kandydaturę radnej Alicji Wapińskiej.

Radny Ryszard Kasiorek zgłosił kandydaturę radnego Mariusza Kozajdy i Ryszarda Kasiorka.

Radny Marek Banaszewski zgłosił kandydaturę radnego Rafała Ławniczaka.

Wszyscy zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod imienne

głosowanie zamknięcie listy kandydatów. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku

Rada Powiatu Kolskiego w głosowaniu imiennym jednogłośnie 21 głosami "za", przy braku

głosów przeciwnych zamknęła listę kandydatów na wiceprzewodniczących Rady.

Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Przewodniczący Rady Marek Świątek ogłosił 5 minutową przerwę w obradach sesji w celu

przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania oraz zasad głosowania na

wiceprzewodniczących rady.

c ) przeprowadzenie glosowania

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Ewa Ochędalska odczytała zasady głosowania na

wiceprzewodniczących rady. Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie

odczytane zasady głosowania na wiceprzewodniczących rady. W głosowaniu imiennym udział

wzięło 21 radnych. W jego wyniku powyższy wniosek został przyjęty 21 głosami "za", przy braku

głosów przeciwnych. Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 13 do

protokołu. Zasady głosowana na wiceprzewodniczących rady stanowią załącznik nr 14 do

protokołu.

Następnie przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Ewa Ochędalska wyczytywała kolejno nazwiska

radnych wg listy obecności, radny otrzymywał kartę do głosowania za pokwitowaniem.

Głos zabrał radny Marek Marciniak, który powiedział, że zasada tajności głosowania polega na

tym, aby wszyscy radni podobnie jak radni z Prawa i Sprawiedliwości oddawali głosy w miejscu, w

którym zapewniona jest tajności głosowania.

Mecenas Beata Olejnik odpowiedziała, że radni przegłosowali już zasady głosowania.



Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ponowne odczytała kolejno nazwiska radnych wg listy

obecności, wyczytany radny dokonał aktu głosowania i następnie umieszczał kartę do głosowania w

urnie.

Przewodniczący Rady Marek Świątek ogłosił 10 minutową przerwę w obradach sesji w celu

obliczenia przez Komisję Skrutacyjną głosów i sporządzenie protokołu z przeprowadzonego

głosowania.

Po przerwie radna Ewa Ochędalska odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego

tajnego głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kolskiego,

zawierający wyniki głosowania. Komisja stwierdziła, że radny Ryszard Kasiorek otrzymał 12

głosów za, co stanowi wymaganą bezwzględną większość ważnie oddanych głosów oraz radny

Mariusz Kozajda otrzymał 11 głosów za, co stanowi wymagana bezwzględną większość ważnie

oddanych głosów.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Marek Świątek odczytał uchwałę nr 1/2/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia

20 listopada 2018r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kolskiego. Uchwała

stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Radny Rafał Ławniczak wnosi o 10 minut przerwy w obradach.

Radny Marek Marciniak proponuje kontynuować sesję bez ogłaszania przerwy.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod imienne głosowanie wniosek radnego Rafała

Ławniczaka. W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku powyższy

wniosek został odrzucony 1l głosami "przeciw", przy l Ogłosach "za". Imienny wykaz głosowania

w w/w sprawie stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

8. Wybór Starosty Kolskiego:

a) wybór komisji skrutacyjnej;

Radny Robert Kropidłowski zgłosił propozycje powołania nowego składu Komisji Skrutacyjnej.

Proponuje, aby radny Radomir Piorun został członkiem w/w Komisji.

Z dalszych prac w Komisji Skrutacyjnej zrezygnował radny Sylwester Chęciński, pozostali

członkowie tj. radna Ewa Ochędalska, radny Jarosław Sobański wyrazili zgodę na udział w

Komisji. Radny Radomir Piorun wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod imienne głosowanie poszerzenie składu Komisji

Skrutacyjnej o radnego Radomira Pioruna. W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W



jego wyniku powyższy wniosek został odrzucony 21 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych.

Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o ukonstytuowanie

się i wybór przewodniczącego. Radna Ewa Ochędalska została wytypowana na przewodniczącą

Komisji.

b) zgłaszanie kandydatów;

Przystępując do realizacji punktu 8 porządku obrad informuje, że zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o

samorządzie powiatowym rada powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów

ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na

stanowisko Starosty Kolskiego.

Radny Czesław Marek w imieniu radnych z PSL, Koalicji Obywatelskiej i SLD zgłosił kandydaturę

radnego Wieńczysława Oblizajka oraz przedstawił krótką charakterystykę kandydatów. Radny

Wieńczysław Oblizajek wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Ryszard Kasiorek w imieniu radnych z Prawa i Sprawiedliwości zgłosił kandydaturę Roberta

Kropidłowskiego. Radny Robert Kropidłowski przedstawił swoją krótką charakterystykę oraz

wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod imienne

głosowanie zamknięcie listy kandydatów. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku

Rada Powiatu Kolskiego w głosowaniu imiennym jednogłośnie 21 głosami "za", przy braku

głosów przeciwnych zamknęła listę kandydatów na Starostę Kolskiego. Imienny wykaz głosowania

w w/w sprawie stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Przewodniczący Rady Marek Świątek ogłosił 5 minutową przerwę w obradach sesji w celu

przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania oraz zasad głosowania na Starostę

Kolskiego.

c) przeprowadzenie głosowania;

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Ewa Ochędalska odczytała zasady głosowania na Starostę

Kolskiego. Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie odczytane zasady

głosowania na Starostę Kolskiego. W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W jego

wyniku zasady głosowania na Starostę Kolskiego zostały przyjęte 21 głosami "za", przy braku

głosów przeciwnych. Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik 111' 20 do



protokołu. Zasady głosowana na wiceprzewodniczących rady stanowią załącznik nr 21 do

protokołu.

Następnie przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Ewa Ochędalska wyczytywała kolejno nazwiska

radnych wg listy obecności, radny otrzymywał kartę do głosowania za pokwitowaniem.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ponowne odczytała kolejno nazwiska radnych wg listy

obecności, wyczytany radny dokonał aktu głosowania i następnie umieszczał kartę do głosowania w

urnie.

Przewodniczący Rady Marek Świątek ogłosił 10 minutową przerwę w obradach sesji w celu

obliczenia przez Komisję Skrutacyjną głosów i sporządzenie protokołu z przeprowadzonego

głosowania.

Po przerwie radna Ewa Ochędalska odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego

tajnego głosowania w sprawie wyboru Starosty Kolskiego, zawierający wyniki głosowania.

Komisja stwierdziła, że radny Robert Kropidłowski otrzymał największą liczbę głosów, tj. 11 co

stanowi wymaganą bezwzględną większość głosów ustawowego składu rady. Komisja Skrutacyjna

stwierdziła, że Starostą Kolskim został wybrany Robert Kropidłowski.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Marek Świątek odczytał uchwałę nr 1/3/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia

20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Starosty Kolskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do

protokołu.

Starosta Robert Kropidłowski podziękował za obdarzenie zaufaniem i wybór. Złożył obietnicę, że

będzie angażował się w pracę w samorządzie. Jest otwarty na współpracę z każdym radnym,

niezależnie od opcji politycznej. Jest do dyspozycji radnych, którzy reprezentują swoje gminy.

Liczy na współpracę z wszystkimi dla dobra powiatu kolskiego.

9. Wybór wicestarosty:

a) wybór komisji skrutacyjnej;

Przystępując do realizacji punktu 9 porządku obrad informuję, że zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o

samorządzie powiatowym rada powiatu wybiera wicestarostę na wniosek starosty zwykłą

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu

tajnym. Przewodniczący Rady Marek Świątek zadał pytanie czy Komisja Skrutacyjna wyraża zgodę

na dalszą przeprowadzenie głosowania. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na

przeprowadzenie głosowania na wicestarostę kolskiego.



Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej. W
głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Kolskiego w głosowaniu

imiennym jednogłośnie 21 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych postanowiła o tym, że

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Radna Ewa Ochędalska

2. Radny Radomir Piorun

3. Radny Jarosław Sobański

przeprowadzi głosowanie na wicestarostę kolskiego. Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie

stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

b) zgłaszanie kandydatów;

Przewodniczący Rady Marek Świątek poprosił Starostę o zgłoszenie kandydata na Wicestarostę

Kolskiego.

Starosta Robert Kropidłowski zaproponował kandydaturę radnego Sylwestra Chęcińskiego na

stanowisko Wicestarosty Kolskiego oraz przedstawił krótką charakterystykę kandydata.

Radny Sylwester Chęciński wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady Marek Świątek ogłosił 5 minutową przerwę w obradach sesji w celu

przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania oraz zasad głosowania na

Wicestarostę Kolskiego.

c) przeprowadzenie głosowania;

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Ewa Ochędalska odczytała zasady głosowania na

Wicestarostę Kolskiego. Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie odczytane

zasady głosowania na Wicestarostę Kolskiego. W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych.

W jego wyniku zasady głosowania na Wicestarostę Kolskiego zostały przyjęte 21 głosami "za",

przy braku głosów przeciwnych. Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr

25 do protokołu. Zasady głosowana na wicestarostę kolskiego stanowią załącznik nr 26 do

protokołu.

Następnie przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Ewa Ochędalska wyczytywała kolejno nazwiska

radnych wg listy obecności, radny otrzymywał kartę do głosowania za pokwitowaniem.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ponowne odczytała kolejno nazwiska radnych wg listy

obecności, wyczytany radny dokonał aktu głosowania i następnie umieszczał kartę do głosowania w

urnie.



Przewodniczący Rady Marek Świątek ogłosił 10 minutową przerwę w obradach sesji w celu

obliczenia przez Komisję Skrutacyjną głosów i sporządzenie protokołu z przeprowadzonego

głosowania.

Po przerwie radna Ewa Ochędalska odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego

tajnego głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Kolskiego, zawierający wyniki głosowania.

Komisja stwierdziła, że radny Sylwester Chęciński otrzymał 12 głosów "za" co stanowi wymaganą

większość głosów.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Wicestarostą Kolskim został wybrany Sylwester Chęciński.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Marek Świątek odczytał uchwałę nr I/4/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia

20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wicestarosty Kolskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 28

do protokołu.

10. Wybór Członków Zarządu Powiatu Kolskiego:

Przystępując do realizacji punktu 10 porządku obrad informuję, że zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o

samorządzie powiatowym rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i

wicestarostę. Statut Powiatu Kolskiego w §73 pkt 1 określa 5- osobowy skład zarządu. W drodze

odrębnego głosowania rada powiatu dokonała wyboru starosty i wicestarosty. Pozostało zatem

dokonanie, również w drodze odrębnego głosowania, wyboru 3 członków zarządu powiatu. Rada

powiatu wybiera członków zarządu na wniosek starosty w głosowaniu tajnym zwykłą większością

głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

a) wybór komisji skrutacyjnej;

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej. W

głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Kolskiego w głosowaniu

imiennym jednogłośnie 21 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych postanowiła o tym, że

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Radna Ewa Ochędalska

2. Radny Radomir Piorun

3. Radny Jarosław Sobański

przeprowadzi głosowanie na Członków Zarządu Powiatu Kolskiego. Imienny wykaz głosowania w

w/w sprawie stanowi załącznik nr 29 do protokołu.



b) zgłaszanie kandydatów;

Starosta Robert Kropidłowski zaproponował na Członków Zarządu Powiatu Kolskiego następujące

kandydatury radnych:

1. Waldemar Banasiak

2. Zbigniew Szarecki

3. Henryk Tomczak

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady Marek Świątek ogłosił 5 minutową przerwę w obradach sesji w celu

przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania oraz zasad głosowania na członków

Zarządu Powiatu Kolskiego.

c) przeprowadzenie glosowania;

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Ewa Ochędalska odczytała zasady głosowania na członków

Zarządu Powiatu Kolskiego. Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie

odczytane zasady głosowania. W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku

zasady głosowania na członków Zarządu Powiatu Kolskiego zostały przyjęte 21 głosami "za", przy

braku głosów przeciwnych. Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 30 do

protokołu. Zasady głosowana na członków Zarządu Powiatu Kolskiego stanowią załącznik nr 31

do protokołu.

Następnie przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Ewa Ochędalska wyczytywała kolejno nazwiska

radnych wg listy obecności, radny otrzymywał kartę do głosowania za pokwitowaniem.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ponowne odczytała kolejno nazwiska radnych wg listy

obecności, wyczytany radny dokonał aktu głosowania i następnie umieszczał kartę do głosowania w

urme.

Przewodniczący Rady Marek Świątek ogłosił 10 minutową przerwę w obradach sesji w celu

obliczenia przez Komisję Skrutacyjną głosów i sporządzenie protokołu z przeprowadzonego

głosowania.

Po przerwie radna Ewa Ochędalska odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego

tajnego głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Kolskiego, zawierający wyniki

głosowania. Komisja stwierdziła, że:



1. Pan Waldemar Banasiak otrzymał 15 głosów za, co stanowi wymaganą zwykłą większość

głosów.

2. Pan Zbigniew Szarecki otrzymał 15 głosów za, co stanowi wymaganą zwykłą większość głosów.

3. Pan Henryk Tomczak otrzymał 12 głosów za, co stanowi wymaganą zwykłą większość głosów.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że członkami Zarządu Powiatu Kolskiego zostali wybrani: Pan

Waldemar Banasiak, Pan Zbigniew Szarecki, Pan Henryk Tomczak.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Marek Świątek odczytał uchwałę nr 1/5/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia

20 listopada 2018r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Kolskiego. Uchwała stanowi

załącznik nr 33 do protokołu.

11. Wolne głosy iwnioski.

Głos zabrał Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, który pogratulował wyboru i wzięcia

odpowiedzialności za Powiat Kolski. Podkreślił, że szanuje wszystkich ludzi i zalicza ich do

dobrych ludzi. Wyborcy dokonali wyboru, w ostatniej kadencji Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 4

mandaty, obecnie jest ich 10. Dziękuje wszystkim, którzy pracowali na rzecz powiatu. Życzy nowej

Radzie Powiatu i Zarządowi Powiatu wszystkiego dobrego.

Przewodniczący Rady Marek Świątek:

- poinformował, że radni mają 30 dni do złożenia oświadczenia majątkowego, druki radni

otrzymali w dniu dzisiejszym,

- poprosił radnych o wypełnienie kwestionariuszy osobowych i przekazanie ich do Biura Rady,

- poprosił o zgłaszanie się radnych do składu osobowego komisji Rady Powiatu

12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Marek Świątek zamknął obrady I sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz.

1620.

Protokółowała:

Malwina Morzycka
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PRZEWODNICZĄ.CY
Rady Powiatu Kolskiego
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Marek Swifltek
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