
BRZ.0002.1.2014

Protokół Nr 1/2014

z 1 sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 01.12.2014r.

l. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad I sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 1200 dokonała radna senior Janina

Roszkiewicz. Radna Janina Roszkiewicz powitała radnych, zaproszonych gości,

Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Kole Edmunda Bartelę oraz wszystkich

obecnych na obradach.

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego

Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej sędzia Edmund Bartela pogratulował

wszystkim wyboru na radnych, życzył sukcesów oraz współpracy i dialogu dla dobra

mieszkańców Powiatu Kolskiego, po czym wręczył nowo wybranym radnym zaświadczenia

o wyborze na radnego Rady Powiatu oraz różę.

Urzędnik wyborczy Urszula Pękacz

Podziękowała Staroście, Wicestaroście, sekretarzowi oraz pracownikom Wydziału

Organizacyjnego i Zdrowia za pomoc i wsparcie w organizacji i przebiegu wyborów. Wybory

w powiecie kolskim zostały przeprowadzone z należytą starannością, przebiegły sprawnie i

spokojnie, nie odnotowano żadnych skarg.

3. Złożenie ślubowania przez radnych

Radna senior Janina Roszkiewicz odczytała 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".

Radna senior Janina Roszkiewicz wyczytywała kolejno imię i nazwisko radnego, który

wypowiadał słowo "ślubuje".

Pan Stanisław Maciaszek odmówił złożenia ślubowania, złożył natomiast oświadczenie, że

został wybrany na burmistrza Miasta Koła. Załącznik nr l do protokołu.

4. Stwierdzenie quorum

Prowadząca obrady radna senior Janina Roszkiewicz stwierdziła na podstawie listy obecności,

iż obrady są prawomocne, w sesji uczestniczy 20 radnych na ustawowy skład Rady- 21.

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
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5. Uchwalenie porządku obrad

Prowadząca obrady radna Janina Roszkiewicz, proponuje rozszerzyć porządek obrad o

następujące punkty:

9. Wybór Starosty Kolskiego:

a) wybór komisji skrutacyjnej;

b) zgłaszanie kandydatów;

c) przeprowadzenie głosowania;

10. Wybór wicestarosty:

a) wybór komisji skrutacyjnej;

b) zgłoszenie kandydata;

c) przeprowadzenie głosowania;

11. Wybór Członków Zarządu:

a) wybór komisji skrutacyjnej;

b) zgłaszanie kandydatów;

c) przeprowadzenie głosowania;

Pozostałe punkty porządku obrad zostaną przesunięte o trzy punkty. Zadała pytanie czy ktoś z

obecnych ma inne wnioski do porządku obrad? Nikt nie zgłosił, więc przystąpiono do

głosowania nad zgłoszona propozycją. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, za - 20,

przeciw - 0, wstrzymało się - O. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosków brzmi następująco:

1. Otwarcie sesji;

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego

3. Złożenie ślubowania przez radnych

4. Stwierdzenie quorum;

5. Uchwalenie porządku obrad;

6. Wybór Przewodniczącego Rady:

a) wybór komisji skrutacyjnej;

b) zgłaszanie kandydatów;

c) przeprowadzenie głosowania;

7. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego

8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady:

a) wybór komisji skrutacyjnej;

b) zgłaszanie kandydatów;

c) przeprowadzenie głosowania;
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9. Wybór Starosty Kolskiego:

a) wybór komisji skrutacyjnej;

b) zgłaszanie kandydatów;

c) przeprowadzenie głosowania;

10. Wybór wicestarosty:

a) wybór komisji skrutacyjnej;

b) zgłoszenie kandydata;

c) przeprowadzenie głosowania;

11. Wybór Członków Zarządu:

a) wybór komisji skrutacyjnej;

b) zgłaszanie kandydatów;

c) przeprowadzenie głosowania;

12. Dyskusja- wolne wnioski;

13. Zamknięcie sesji.

6. Wybór Przewodniczącego Rady:

a) wybór komisji skrutacyjnej;

Przystąpiono do wyboru składu Komisji Skrutacyjnej, do której zgłoszono następujące

kandydatury:

1. Radnego Leszka Galernbę

2. Radną Genowefę Szurgot

3. Radnego Albina Rudniaka

Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na bycie członkiem Komisji Skrutacyjnej.

Prowadząca obrady radna senior Janina Roszkiewicz poddała pod jawne głosowanie

wszystkie zgłoszone kandydatury. Zgłoszeni kandydaci w wyniku glosowania za- 20,

przeciw- 0, wstrzymujących- 0, zostali wybrani do składu Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej radny Leszek Galemba odczytał regulamin

głosowania na przewodniczącego Rady, który w wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosami

za) został przyjęty.

b) zgłaszanie kandydatów;

Radna senior Janina Roszkiewicz poprosiła o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego

Rady.

Radny Józef Rybicki w imieniu klubu radnych PSL zgłosił kandydaturę radnego Marka

Tomiekiego oraz przedstawił krótką charakterystykę kandydata.

Radny Marek Tomicki wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Rady Powiatu.
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Więcej kandydatów me zgłoszono. Radna Janina Roszkiewicz poddała pod głosowanie

zamknięcie listy kandydatów, w wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosami za), lista

została zamknięta.

Radna Janina Roszkiewicz ogłosiła 5 minutową przerwę w obradach seSJI w celu

przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Przerwa w obradach 1220
- 1225

•

c) przeprowadzenie głosowania;

Po przerwie przystąpiono do głosowania, przewodniczący Komisji Leszek Galemba

poinformował, że na sali jest przygotowane miejsce w celu zapewnienia tajności głosowania,

po czym wyczytywał kolejno nazwiska radnych wg listy obecności, radny otrzymywał kartę

do głosowania za pokwitowaniem, dokonał aktu głosowania i następnie umieszczał kartę do

głosowania w umie.

Przerwa w obradach 1230
- 1235

•

Po podliczeniu głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Leszek Galemba odczytał

protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru

przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego, w którym Komisja stwierdziła, że radny Marek

Tomicki otrzymał 20 głosów za, przeciw- O, wstrzymujących- 0, a więc został wybrany

Przewodniczącym Rady Powiatu.

Protokół Komisji Skrutacyjnej, regulamin głosowania uchwała Nr 1/1/2014 stanowią

załącznik nr 3 do protokołu.

7. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego

Nowo wybrany Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki przyjął gratulacje, od radnej

Janiny Roszkiewicz i pozostałych obecnych na sesji, podziękował za zaufanie i wybór.

8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady:

a) wybór komisji skrutacyjnej

Komisja Skrutacyjna w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie (20 głosami za)

nadal będzie obradować w niezmienionym składzie.

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej radny Leszek Galemba odczytał regulamin

głosowania na wiceprzewodniczących Rady, który w wyniku głosowania jednogłośnie

(20 głosami za) został przyjęty.

b) zgłaszanie kandydatów

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poprosił o zgłaszanie kandydatów na

wiceprzewodniczących Rady.
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Radny Józef Rybicki w imieniu klubu radnych PSL zgłosił kandydatury radnego Zdzisława

Domańskiego i radnego Marka Kowalewskiego oraz przedstawił krótką charakterystykę

kandydatów.

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów,

w wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosami za), lista została zamknięta.

c )przeprowadzenie głosowania

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie na wiceprzewodniczących Rady

Powiatu. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z przeprowadzonego

tajnego głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kolskiego,

informując, iż:

radny Zdzisław Domański otrzymał głosów: za- 18, przeciw- 2, wstrzymujących- O,

radny Marek Kowalewski otrzymał głosów: za- 19, przeciw- l, wstrzymujących - 0,

i stwierdził, że w/w zostali wybrani wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Kolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki odczytał uchwałę Nr I/2/2014 w sprawie

wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego. Wybranym wiceprzewodniczącym

Rady Powiatu Kolskiego Zdzisławowi Domańskiemu i Markowi Kowalewskiemu złożył

gratulacje.

Protokół Komisji Skrutacyjnej, regulamin głosowania uchwała Nr I/2/2014 stanowią

załącznik nr 4 do protokołu.

9. Wybór Starosty Kolskiego:

a) wybór komisji skrutacyjnej;

Komisja Skrutacyjna w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie (20 głosami za)

nadal będzie obradować w niezmienionym składzie.

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej radny Leszek Galemba odczytał regulamin

głosowania na Starostę Kolskiego, który w wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosami za)

został przyjęty.

b) zgłaszanie kandydatów;

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poprosił o zgłaszanie kandydatów na Starostę

Kolskiego.

Radny Józef Rybicki w imieniu klubu radnych PSL zgłosił kandydaturę radnego

Wieńczysława Oblizajka oraz przedstawił krótką charakterystykę kandydatów.
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Radny Wieńczysław Oblizajek wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie

zgłoszono. Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie zamknięcie listy

kandydatów, w wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosami za), lista została zamknięta.

c) przeprowadzenie glosowania;

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej

tajne głosowanie na Starostę Kolskiego.

Leszek Galemba odczytał protokół z

przeprowadzonego tajnego głosowania w sprawie wyboru Starosty Kolskiego, informując, iż:

radny Wieńczysław Oblizajek otrzymał głosów: za- 18, przeciw- 1, wstrzymujących- O,

(jeden głos nieważny) i stwierdził, że w/w został wybrany Starostą Kolskim.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki odczytał uchwałę Nr 1/3/2014 w sprawie

wyboru Starosty Kolskiego.

Starosta Wieńczysław Oblizajek podziękował za obdarzenie zaufaniem i wybór.

Protokół Komisji Skrutacyjnej, regulamin głosowania i uchwała Nr I/3/2014 stanowią

załącznik nr 5 do protokołu.

10. Wybór wicestarosty:

a) wybór komisji skrutacyjnej;

Komisja Skrutacyjna w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie (20 głosami za)

nadal będzie obradować w niezmienionym składzie.

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej radny Leszek Galemba odczytał regulamin

głosowania na Wicestarostę Kolskiego, który w wyniku głosowania jednogłośnie (20 głosami

za) został przyjęty.

b) zgłaszanie kandydatów;

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poprosił Starostę o zgłoszenie kandydata na

Wice starostę Kolskiego.

Starosta Wieńczysław Oblizajek zaproponował kandydaturę radnego Marka Banaszewskiego

na stanowisko Wicestarosty Kolskiego.

Radny Marek Banaszewski wyrazili zgodę na kandydowanie.

c) przeprowadzenie glosowania;

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie na Wicestarostę Kolskiego.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Leszek Galemba odczytał protokół

z przeprowadzonego tajnego głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Kolskiego,

informując, iż:

radny Marek Banaszewski otrzymał głosów: za- 18, przeciw- O, wstrzymujących- O,

(dwa głosy nieważne ) i stwierdził, że w/w został wybrany Wicestarostą Kolskim.
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Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki odczytał uchwałę Nr I/4/20l4 w sprawie

wyboru Wice starosty Kolskiego.

Protokół Komisji Skrutacyjnej, regulamin głosowania uchwała Nr I/4120l4 stanowią

załącznik nr 6 do protokołu.

11. Wybór Członków Zarządu:

a) wybór komisji skrutacyjnej;

Komisja Skrutacyjna w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie (20 głosami za)

nadal będzie obradować w niezmienionym składzie.

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej radny Leszek Galemba odczytał regulamin

głosowania na Członków Zarządu Powiatu, który w wyniku głosowania jednogłośnie

(20 głosami za) został przyjęty.

b) zgłaszanie kandydatów;

Starosta Wieńczysław Oblizajek zaproponował na Członków Zarządu następujące

kandydatury radnych:

1. Urszula Kikosicka

2. Czesław Marek

3. Józef Rybicki

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

c) przeprowadzenie głosowania;

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie na Członków Zarządu Powiatu

Kolskiego. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Leszek Galemba odczytał protokół z

przeprowadzonego tajnego głosowania w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu

Kolskiego, informując, iż:

1. Urszula Kikosicka otrzymała głosów: za- 17, przeciw- 3, wstrzymujących-O,

2. Czesław Marek otrzymał głosów: za- 20, przeciw- O,wstrzymujących-O,

3. Józef Rybicki otrzymał głosów: za- 18, przeciw- 1, wstrzymujących-O, (jeden głos

nieważny)

i zostali wybrani Członkami Zarządu Powiatu Kolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki odczytał uchwałę Nr I/5/20l4 w sprawie

wyboru na członków Zarządu Powiatu Kolskiego.

Protokół Komisji Skrutacyjnej, regulamin głosowania uchwała Nr I/5/20l4 stanowią

załącznik nr 7 do protokołu.
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12. Dyskusja- wolne wnioski;

Przewodniczący Marek Tomicki

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

otrzymali w dniu dzisiejszym,

- prosi radnych o wypełnienie kwestionariuszy osobowych i przekazanie ich do Biura Rady.

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

- Następna sesja zostanie zwołana na dzień 08.12. br o godz. 14°°.

13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zamknął obrady I sesji Rady Powiatu Kolskiego o

godz. 14°°.

Protokółowała:

Malwina Morzycka

\1Ql~\l.}_, ~om(fw_,
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