
Protokół Nr I/06
z obrad I sesji Rady Powiatu w Sierpcu

w dniu 27 listopada 2006r.

Przewodniczyła: Pani Halina Gutkowska  – radny Senior do momentu wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu. 
W dalszej części obrady prowadził Pan Waldemar Olejniczak – nowo wybrany
Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu.   
Protokołowała: Magdalena Piotrowska – inspektor.

Sesję rozpoczęto o godzinie 1400.

Na  stan  17  radnych  ustawowego  składu  Rady  Powiatu  w  obradach
uczestniczyło 16  radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1
do niniejszego protokołu.

Porządek obrad.
(załącznik nr 2)

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Ślubowanie radnych.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu

radnego.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu.
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu,
d) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu:
a) zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego rady Powiatu,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu,
d) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
e) podjecie uchwały stwierdzającej wybór.
7. Wybór Zarządu Powiatu w Sierpcu.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu.  



Ad pkt 1 

Pani Halina Gutkowska – radny Senior otworzyła I sesję Rady Powiatu w
Sierpcu. 
Podziękowała  za powierzenie jej tak zaszczytnej funkcji. Zapewniła, że dołoży
starań, aby obrady I sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem.
Stwierdziła,  że  w przypadku Rady Powiatu w Sierpcu ustawowy skład Rady
wynosi  17  radnych.  W dzisiejszej  sesji  uczestniczy  16  radnych,  co  stanowi
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 
Pani  Halina  Gutkowska  powitała  serdecznie  Wicestarostę  Pana  Andrzeja
Twardowskiego, Sekretarza Powiatu Panią Zuzannę Samul, Skarbnika Powiatu
Pana  Stanisława Pijankowskiego,  adwokata  Pana Jerzego Trochimczyka oraz
wszystkich przybyłych.
Na sekretarza obrad powołano radnego Pana Sławomira Fułka.

Ad pkt 2

Przewodnicząca  obrad oznajmiła,  iż  obecnie  przystąpimy  do  złożenia
ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Kolejno  będzie  wyczytywała  z  imienia  i  nazwiska  radnych  z  listy,  a  każdy
wyczytany radny powstanie i wypowie treść 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”. 
Ślubowanie może być złożone z dodaniem formuły: Tak mi dopomóż Bóg”.

Po  przyjęciu  ślubowania  Pani  Halina  Gutkowska  pogratulowała  wszystkim
stwierdzając, że objęli Państwo mandat radnego Rady Powiatu w Sierpcu.

Ad pkt 3

W punkcie tym przystąpiono do ustalenia porządku obrad I sesji Rady Powiatu.
Przewodnicząca obrad przedstawiła proponowany porządek obrad dzisiejszej
sesji  przygotowany  przez  zwołującego  sesję  przewodniczącego  rady
poprzedniej kadencji Pana Sławomira Fułka.
Proponowany porządek obrad otrzymali wszyscy radni wraz z zaproszeniem na
dzisiejszą sesję.
Pani  Halina  Gutkowska spytała,  czy  ktoś  chce  zabrać  głos  w  sprawie
przedstawionego porządku obrad ? 
Radny Pan Jan Laskowski złożył wniosek formalny o zmianę porządku obrad,
aby dzisiejszą sesję Rady Powiatu zakończyć na punkcie 4 ponieważ Pan Marek
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Kośmider został wybrany na Burmistrza Miasta Sierpca i dzisiaj Rada podejmie
uchwałę  stwierdzającą  wygaśnięcie  mandatu  radnego.  Dobrym  zwyczajem
byłoby,  aby  nowo  wybrany  radny  uczestniczył  w  wyborach  nowych  władz
powiatu.  
Radny Pan Waldemar Olejniczak również złożył wniosek formalny o zmianę
porządku  obrad  i  proponuje  zmienić  punkt  7,  aby  brzmiał  w  następującej
formie: wybór członków Zarządu Powiatu i Starosty Sierpeckiego. 
Ponieważ innych propozycji nie było, Przewodnicząca obrad poddała wniosek
formalny najdalej idący czyli radnego Pana Jana Laskowskiego.

Głosowanie 7 – za
9 – przeciw
0 – wstrzymujących się

Wniosek upadł.
Następnie  spytała,  kto  jest  za  tym,  aby  na  dzisiejszej  sesji  wybrać  Zarząd
Powiatu w tym Starostę Sierpeckiego. 

Głosowanie 9 – za
6 – przeciw
1 – wstrzymujący się

Wniosek został przyjęty.

Ad pkt 4

W  punkcie  czwartym  porządku  obrad  jest  podjęcie  uchwały  w  sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Pan Marek Kośmider został  wybrany do Rady Powiatu i  jednocześnie  został
Burmistrzem  Miasta  Sierpca.  Przepisy  ordynacji  wyborczej  nie  pozwalają
łączyć  mandatu  radnego  z  funkcją  Burmistrza  i  w przypadku  jednoczesnego
wyboru na radnego i Burmistrza, mandat radnego wygasa z mocy prawa a Rada
Powiatu  podejmuje  uchwałę  stwierdzającą  wygaśnięcie  tego  mandatu.  Po
podjęciu uchwały  Komisarz Wyborczy wskaże kolejnego kandydata z tej samej
listy, który uzyskał po Panu Marku Kośmiderze największą liczbę głosów. 
Wobec  tego  Przewodnicząca  obrad  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu  radnego,  a  następnie  poddała  go  pod
głosowanie.

Głosowanie 16 – za
  0 – przeciw
  0 – wstrzymujących się
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Rada Powiatu podjęła 

Uchwałę Nr 1/I/06
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 listopada 2006r

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
(Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu)

Ad pkt 5

Pani  Halina  Gutkowska  poprosiła  o  zgłaszanie  kandydatów  na
Przewodniczącego Rady Powiatu. Przypomniała, że zgłoszony kandydat musi
wyrazić zgodę na kandydowanie.
Radny Pan Teodor Zasadowski zgłosił radnego Pana Waldemara Olejniczaka.
Radny Pan Jan Laskowski zgłosił radną Panią Hannę Kurtę. Pani Kurta była
Przewodniczącą Rady Powiatu II kadencji przez 3,5 roku. Wykazała się dużą
wiedzą  i  doświadczeniem.  Starała  się  traktować  wszystkich  członków  Rady
jednakowo.  
Pani  Gutkowska spytała  Pana  Olejniczaka,  czy  wyraża  zgodę  na
kandydowanie.
Pan Waldemar Olejniczak wyraził zgodę.
Pan  Hanna  Kurta podziękowała  Panu  Laskowskiemu  za  zgłoszenie  jej
kandydatury. Oznajmiła, iż obecna Rada wystartowała fatalnie ponieważ składa
się z 17 osób i wydawałoby się, że wszyscy powinni zebrać się przed sesją i
ustalić priorytety dla tego powiatu. Od samego początku zrobił się podział na
my, oni, nasi. Radna nie ukrywa, że brała udział we wszystkich rozmowach i z
PSL, ze Zgodą w Samorządzie, z NIS-em , ale ma niedosyt, że te rozmowy nie
były pełne. Uważa, że dzisiejsze głosowanie byłoby mało merytoryczne. Byłaby
to zwykła próba sił  z wykorzystaniem osoby Pani  Kurty dlatego rezygnuje z
kandydowania. 
Ponieważ  więcej  zgłoszeń  nie  było,  Przewodnicząca  obrad  poprosiła  o
zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej. 
Radny  Pan  Adam  Pijankowski  zgłosił  radnego  Pana  Adama  Lipińskiego,
który wyraził zgodę na pracę w komisji.
Radny  Pan  Waldemar  Olejniczak  zgłosił  radnego  Pana  Teodora
Zasadowskiego, który wyraził zgodę.
Radny Pan Andrzej Twardowski zgłosił radną Panią Leontynę Zduniak, która
nie wyraziła zgody.
Radny  Pan  Waldemar  Olejniczak  zgłosił  radnego  Pana  Jerzego  Rokickiego,
który nie wyraził zgody.
Radny  Pan  Andrzej  Twardowski  zgłosił  radnego  Pana  Szczepana
Jamiołkowskiego, który wyraził zgodę. 
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Pani  Halina Gutkowska  spytała  kto jest  za  zgłoszonym składem komisji  w
osobach:

1. Pan Adam Lipiński
2. Pan Teodor Zasadowski 
3. Pan Szczepan Jamiołkowski 

Głosowanie 11 – za
   2 – przeciw
   3 – wstrzymujących się 

Przewodnicząca obrad ogłosiła 10 minutową przerwę w celu ukonstytuowania
się komisji i przygotowania projektu regulaminu i kart do głosowania.

Po przerwie.

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Pan  Teodor  Zasadowski zapoznał
radnych  z  projektem  regulaminu  głosowania  w  sprawie  wyboru
Przewodniczącego  Rady  Powiatu  (regulamin  stanowi  załącznik  nr  4  do
niniejszego protokołu).
Po odczytaniu  projektu  regulaminu  Przewodnicząca  obrad, spytała,  kto  jest
„za” przyjęciem projektu regulaminu w przedstawionej formie? 

Głosowanie 16 – za
   0 – przeciw

                    0 – wstrzymujących się 

Przystąpiono do rozdania kart do głosowania. 
Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytywał z listy z imienia
i  nazwiska  obecnych  na  sesji  radnych,  a  wyczytywani  radni  podchodzili  i
wrzucali do urny karty do głosowania. 

Ogłoszono  10  minutową  przerwę  na  policzenie  głosów  i  podanie  wyników
głosowania. 

Po przerwie.

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  odczytał  protokół  z  wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu).
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Pan Waldemar Olejniczak otrzymał następującą ilość głosów :

Głosowanie 9 – za
 5 – przeciw
 2 – wstrzymujących się

W związku z powyższym Komisja Skrutacyjna stwierdziła,  że w głosowaniu
tajnym  bezwzględną  większością  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy
ustawowego składu Rady na  Przewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu został
wybrany Pan Waldemar Olejniczak.
Przewodnicząca  obrad  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu.

Rada Powiatu podjęła

Uchwałę Nr 2/I/06
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 listopada 2006r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.
(Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu)

Pani Halina Gutkowska – radny Senior  pogratulowała radnemu wybranemu
na  Przewodniczącego  Rady  i  życzyła  owocnej  pracy  i  przekazała  dalsze
prowadzenie obrad.

Przewodniczący obrad
Radny Senior
      /-/

 Halina Gutkowska

Pan Waldemar Olejniczak – Przewodniczący Rady Powiatu podziękował za
poparcie  na  tak  odpowiedzialną  funkcję.  Ma  świadomość,  że  funkcja
Przewodniczącego  Rady  Powiatu  to  nie  przywilej,  to  przede  wszystkim
obowiązek i odpowiedzialność. Przed nami wielkie zadania, wyzwania i ogrom
pracy.  Przed  czterema  laty  szliśmy  do  wyborów  pod  hasłem,  że  zmienimy
oblicze  miasta  i  Sierpca.  Czy  to  się  udało  przez  poprzednią  kadencję.
Minimalnie tak: zmieniono część członków Zarządu, niekompetentnych ludzi w
jednostce jaką jest szpital. 
Pan Waldemar Olejniczak ze swej strony przyjmując funkcję Przewodniczącego
Rady Powiatu zapewnił, że jeżeli polityka i charakter będzie szedł w złą stronę,
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w stronę destrukcji, niekompetencji, prywaty, to złoży rezygnację z tej funkcji i
będzie  zwykłym  radnym  i  będzie  pełnił  tą  funkcję  należycie.  Jako
Przewodniczący Rady zwrócił się do wszystkich radnych i liczy na wsparcie.
Prosi o zaangażowanie i owocną pracę. Ma nadzieję, że w ciągu czterech lat,
które nas czekają zostanie zmieniony wizerunek powiatu. 

Ad pkt 5

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Pan Przewodniczący poprosił  o zgłaszanie kandydatów i sam jako pierwszy
zgłosił kandydaturę radnego Pana Jarosława Ocickiego, który wyraził zgodę.
Innych  propozycji  nie  zgłoszono.  Komisja  Skrutacyjna  poprzez  aklamację
pozostała w takim samym składzie.
Ogłoszono 5 minut przerwy w celu przygotowania projektu regulaminu i kart
do głosowania.

Po przerwie.

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Pan  Teodor  Zasadowski zapoznał
radnych  z  projektem  regulaminu  głosowania  w  sprawie  wyboru
Wiceprzewodniczącego  Rady Powiatu  (regulamin  stanowi  załącznik  nr  7  do
niniejszego protokołu).
Po odczytaniu projektu regulaminu Przewodniczący Rady Powiatu, spytał, kto
jest „za” przyjęciem projektu regulaminu w przedstawionej formie? 

Głosowanie 16 – za
   0 – przeciw

                    0 – wstrzymujących się 

Przystąpiono do rozdania kart do głosowania. 
Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytywał z listy z imienia
i  nazwiska  obecnych  na  sesji  radnych,  a  wyczytywani  radni  podchodzili  i
wrzucali do urny karty do głosowania. 

Ogłoszono  5  minutową  przerwę  na  policzenie  głosów  i  podanie  wyników
głosowania. 

Po przerwie.

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  odczytał  protokół  z  wyboru
Wiceprzewodniczącego  Rady  Powiatu,  który  stanowi  załącznik  nr  8  do
niniejszego protokołu).
Pan Jarosław Ocicki otrzymał następującą ilość głosów :
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Głosowanie 10 – za
   6 – przeciw
   0 – wstrzymujących się

W związku z powyższym Komisja Skrutacyjna stwierdziła,  że w głosowaniu
tajnym  bezwzględną  większością  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy
ustawowego  składu  Rady  Wiceprzewodniczącym  Rady  Powiatu  w  Sierpcu
został wybrany Pan Jarosław Ocicki.
Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu.

Rada Powiatu podjęła

Uchwałę Nr 3/I/06
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 listopada 2006r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
(Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu)

       
Ad pkt 7

Wybór Starosty Sierpeckiego.
Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów.
Radny  Pan  Adam  Pijankowski zgłosił  radnego  Pana  Sławomira  Fułka.
Oznajmił, iż kandydatura ta nie wymaga szerokiej rekomendacji. Jest to osoba
znana w powiecie, nie tylko z tego, że jest lekarzem chirurgiem, ale również jest
radnym  trzecią  kadencję,  a  ostatnio  pełnił  funkcję  Przewodniczącego  Rady
Powiatu.  Ponadto  Pan  Sławomir  Fułek  ukończył  studia  podyplomowe  w
zakresie zarządzania jednostkami służby zdrowia. Posługuje się biegle językiem
angielskim. Uważa, że jego osobowość jest powodem, że może w pełni sprostać
funkcji Starosty Sierpeckiego i swoim postępowaniem dziennym nigdy nie stara
się dzielić tylko łączyć. 
Pan Sławomir Fułek wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radny  Pan  Jan  Rzeszotarski zgłosił  kandydaturę  radnego  Pana  Jana
Laskowskiego,  który był  radnym przez  dwie  kadencje.  Teraz  jest  radnym w
trzeciej kadencji. Jego dobre działania, jako radnego, który zawsze walczył o
dobro  tego  powiatu,  o  dobrą  współpracę  z  Wójtami  a  szczególnie  z
Burmistrzem są dobrą wskazówką do sprostania funkcji Starosty Sierpeckiego.  
Radny Pan Jan Laskowski zastanawiał się, czy zgodzić się na kandydowanie
ponieważ  niektórzy  radni  zapewniali  o  swojej  lojalności  przed  tą  dzisiejszą
sesją a wyszło zupełnie inaczej dlatego Pan Laskowski oddaje się do dyspozycji
Rady.   
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Radna Pani Hanna Kurta przed głosowaniem chciałaby zadać kandydatom
pytania. Spytała, jak panowie wyobrażają sobie współpracę z podzieloną Radą
Powiatu, Burmistrzem Miasta Sierpca. Chciałaby się dowiedzieć, jakie panowie
mają priorytety w prowadzeniu powiatu. Ponadto, czy panowie zrezygnowaliby
- w sytuacji wyboru - z innych obowiązków dla dobra powiatu.
Pan  Sławomir  Fułek oznajmił,  iż  negocjacje,  które  trwały  przed
wykreowaniem określonej  koalicji,  która dzisiaj  głosuje,  przebiegały w takiej
atmosferze, że chcemy się wyrzec podziałów politycznych. Każda osoba, która
będzie  chciała  coś  wnieść  dobrego  do  funkcjonowania  powiatu  będzie
wysłuchana.  Mamy zamiar  współpracować  ze  wszystkimi,  którzy  taką  chęć
współpracy  zaakceptują.  Radny  nie  widzi  żadnego  problemu  współpracy  z
wójtami, z samorządem miejskim, czy województwa. Natomiast jeżeli chodzi o
sprawę  innych  obowiązków,  to  radny  nie  ukrywa,  że  jest  lekarzem  i  nim
pozostanie.  Z  pewnego  zakresu  obowiązków,  jako  lekarza  w  stosunku  do
swoich pacjentów nie wyrzeknie się, dlatego należy się z tym liczyć głosując na
Jego kandydaturę.
Radny Pan Jan Laskowski jest już trzecią kadencję radnym. Przez ten okres
pełnił  różne funkcje w Radzie Powiatu. Współpraca z Radą była dla radnego
zawsze  priorytetem i  celem mimo, że  różnie  się  układało  w poszczególnych
kadencjach  i  układach  osobowych.  Starał  się  zawsze  pracować,  aby interesy
nadrzędne dla powiatu i Rady popierać i wspierać. Przykładem tego jest to, że
zostały złożone wnioski do Marszałka o dotację dla szpitala na zakup sprzętu
medycznego.  Pan  Laskowski  za  największy  priorytet  stawia  współpracę  z
samorządem miasta. Zawsze utrzymuje dobre stosunki z Wójtami gmin. Będąc
Przewodniczącym  Rady  Powiatu  przez  krótki  okres  potrafił  dogadać  się  z
Wójtem Gozdowa i  wspólnie  zbudować drogę.  Również  nie  widzi  problemu
współpracy  z  Burmistrzem,  czy  samorządem  województwa.  Priorytetem  na
pewno  będzie  pozyskanie  środków  na  rozbudowę  szpitala,  bazy  oświatowej
sportowej  a  także  sprawa  dróg.  Radny  Pan  Jan  Laskowski  zrezygnuje  z
wszystkich  funkcji,  które  by mogły  utrudniać  wykonywanie  funkcji  Starosty
Sierpeckiego.
Pan Przewodniczący dziwi się takim stwierdzeniom, że jest podział i konflikt
w Radzie Powiatu. Zarówno Pan Sławomir Fułek, jak i Pan Jan Laskowski i
inni deklarują pomoc i współpracę. 
Pani Hanna Kurta stwierdziła, że w rozmowach koalicyjnych wszyscy mówili
o  szpitalu dlatego chciałaby się dowiedzieć od kandydatów jaki powinien być
szpital, jak funkcjonować oraz jaki widzą panowie status tego szpitala.
Pan  Sławomir  Fułek bierze  pod  uwagę  dwie  możliwości  funkcjonowania
szpitala czyli taka jaka jest w tej chwili - szpital powiatowy, jak również było
brane  pod  uwagę  utworzenie  spółki  z  udziałami  pracowników,  udziałami
powiatu i miasta. Chcielibyśmy w ten sposób, aby zarówno powiat jak i miasto
zadeklarowało  realną  pomoc  finansową  i  aby  tę  pomoc  wykorzystać  na
modernizację i doposażenie, ewentualną rozbudowę szpitala. Uważa, że w tej
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chwili  nowa kandydatura  dyrektora,  która  została  przyjęta  bardzo dobrze się
realizuje. 
Pan Jan Laskowski jest zdania, że szpital powinien być publiczny ewentualnie
można  rozmawiać  o  przekazaniu  oddziałów  okołoszpitalnych  pracownikom,
aby zmniejszyć koszty.           
Radna Pani Krystyna Siwiec zgłosiła wniosek formalny o rozszerzenie składu
Komisji Skrutacyjnej o Pana Jana Rzeszotarskiego.
Pan Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie

Głosowanie 16 – za
  0 – przeciw
  0 – wstrzymujących się

Radny Pan Jan Rzeszotarski wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Wobec  tego  Pan  Przewodniczący spytał,  kto  jest  „za”  czteroosobowym
składem komisji.

Głosowanie 16 – za
   0 – przeciw
   0 – wstrzymujących się

Ogłoszono 5 minut przerwy w celu przygotowania projektu regulaminu i kart
do głosowania.

Po przerwie.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Jan Rzeszotarski zapoznał radnych
z projektem regulaminu głosowania w sprawie wyboru Starosty Sierpeckiego
(regulamin stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).
Po odczytaniu projektu regulaminu Przewodniczący Rady Powiatu, spytał, kto
jest „za” przyjęciem projektu regulaminu w przedstawionej formie? 

Głosowanie 16 – za
   0 – przeciw

                    0 – wstrzymujących się 

Przystąpiono do rozdania kart do głosowania. 
Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytywał z listy z imienia
i  nazwiska  obecnych  na  sesji  radnych,  a  wyczytywani  radni  podchodzili  i
wrzucali do urny karty do głosowania. 

Ogłoszono 5 minutową przerwę na policzenie  głosów i  podanie wyników
głosowania. 
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Po przerwie.

Przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej  odczytał protokół  z wyboru Starosty
Sierpeckiego, który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Pan Sławomir Fułek  uzyskał 9 głosów za wyborem 
Pan Jan Laskowski uzyskał 6 głosów za wyborem 

W związku z powyższym Komisja Skrutacyjna stwierdziła,  że w głosowaniu
tajnym bezwzględną  większością  głosów ustawowego  składu  Rady  Starostą
Sierpeckim wybrany został Pan Sławomir Fułek.
Przewodniczący Rady  odczytał  projekt  uchwały w sprawie wyboru Starosty
Sierpeckiego.

Rada Powiatu podjęła

Uchwałę Nr 4/I/06
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 listopada 2006r.

w sprawie wyboru Starosty Sierpeckiego.
(Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu)

Pan Waldemar  Olejniczak pogratulował  Panu Fułkowi  wyboru  na  Starostę
Sierpeckiego i życzył owocnej pracy. 
Pan Jan Laskowski również pogratulował Panu Fułkowi wyboru, podziękował
radnym, którzy oddali na Niego głos. Współpraca radnego w Radzie Powiatu
nadal będzie polegała na tym, aby jak najbardziej przyczyniać się do rozwoju
społeczności lokalnej. 
Pan Sławomir Fułek – Starosta Sierpecki  oznajmił,  iż  nie jesteśmy dzisiaj
świadkami  zwycięstwa  partii  lecz  koalicji.  Zwycięstwa,  które  symbolizuje
zarówno  koniec,  jak  i  początek,  które  symbolizuje  odnowę,  jak  i  zmiany.
Koalicja,  która  wesprze każdego  przyjaciela  i  odeprze każdego wroga,  która
powstała  na rzecz  rozwoju  powiatu  sierpeckiego.  Podziękował  wszystkim za
poparcie  i  ma  nadzieję,  że  Rada  Powiatu  III  kadencji  nie  będzie  forum
inwektyw, lecz stanie się miejscem pracy ludzi dobrej woli. Panu Fułkowi nie
było łatwo podjąć decyzji o objęciu funkcji Starosty Sierpeckiego. Zdaje sobie
sprawę  ze  swoich  słabości.  Wie,  że  w  powiecie  są  osoby  mądrzejsze,
inteligentniejsze  oraz  z  większym  doświadczeniem,  ale  taka  była  wola
mieszkańców powiatu, którzy dokonali wyboru przez swoich przedstawicieli w
demokratycznych  wyborach.  Postara  się  nie  zwieść  ich  zaufania.  Zaprasza
wszystkich  radnych  i  mieszkańców  do  współpracy.  Niech  wszyscy  radni
sformułują poważne, precyzyjne i ambitne programy, które będą realizowane.
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Być  może  nie  uda  się  skończyć  pracy  w  tej  kadencji,  ale  zaczniemy  ją  i
będziemy kontynuować to, co jest zaczęte.       

Ad pkt 7  
       
Wybór Zarządu Powiatu. 
Pan Przewodniczący  poprosił  Pana  Starostę  o  przedstawienie  swoich
propozycji.
Pan Starosta zaproponował do Zarządu Powiatu:
- Pana Andrzeja Twardowskiego- na Wicestarostę Sierpeckiego 
- Pana Pawła Kaźmierczaka – na członka Zarządu 
- Pana Szczepana Jamiołkowskiego – na członka Zarządu 
- Pana Adama Pijankowskiego – na członka Zarządu.
Wszyscy kandydaci  wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Radny Pan Jan Laskowski spytał kandydatów, czy nie prowadzą działalności
gospodarczej. 
Pan  Paweł  Kaźmierczak prowadzi  działalność  gospodarczą,  ale  w  obecnej
sytuacji  zostanie  ona  zawieszona.  Pozostali  kandydaci  działalności
gospodarczej nie prowadzą.   

Skład Komisji Skrutacyjnej pozostaje bez zmian za wyjątkiem Pana Szczepana
Jamiołkowskiego ponieważ kandyduje na członka Zarządu Powiatu.
Pan Przewodniczący poddał skład Komisji Skrutacyjnej pod głosowanie

Głosowanie 16 – za
  0 – przeciw
  0 – wstrzymujących się

Ogłoszono 10 minut przerwy w celu przygotowania projektu regulaminu i kart
do głosowania.

Po przerwie.

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej Pan  Jan  Rzeszotarski zapoznał
radnych  z  projektem  regulaminu  głosowania  w  sprawie  wyboru  członków
Zarządu Powiatu w Sierpcu (regulamin stanowi załącznik nr 13 do niniejszego
protokołu).
Po odczytaniu projektu regulaminu Przewodniczący Rady Powiatu, spytał, kto
jest „za” przyjęciem projektu regulaminu w przedstawionej formie? 
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Głosowanie 16 – za
   0 – przeciw

                    0 – wstrzymujących się 

Przystąpiono do rozdania kart do głosowania. 
Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytywał z listy z imienia
i  nazwiska  obecnych  na  sesji  radnych,  a  wyczytywani  radni  podchodzili  i
wrzucali do urny karty do głosowania. 

Ogłoszono  10  minutową  przerwę  na  policzenie  głosów  i  podanie  wyników
głosowania. 

Po przerwie.

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  odczytał  protokół  z  wyboru
Wicestarosty  i  trzech  członków  Zarządu  Powiatu  w  Sierpcu,  który  stanowi
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Kandydat na Wicestarostę Pan Andrzej Twardowski otrzymał:
- 10 głosów „za” 
- 5 głosów „przeciw”
- 1 głos „wstrzymujący się”

Kandydaci na członków Zarządu Powiatu:
Pan Szczepan Jamiołkowski otrzymał:
- 9 głosów „za”
- 7 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”

Pan Adam Pijankowski otrzymał:
- 9 głosów „za
- 7 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”

Pan Paweł Kaźmierczak otrzymał:
- 11 głosów „za”
- 5 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”

W związku z powyższym Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na Wicestarostę
Sierpeckiego  zwykłą  większością  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy
ustawowego składu Rady wybrany został Pan Andrzej Twardowski.
Na  członków  Zarządu  Powiatu  w  Sierpcu zwykłą  większością  głosów  w
obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady zostali wybrani:

13



Pan Szczepan Jamiołkowski
Pan Adam Pijankowski
Pan Paweł Kaźmierczak 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru członków
Zarządu Powiatu w Sierpcu.

Rada Powiatu podjęła

Uchwałę Nr 5/I/06
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 listopada 2006r.

w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Sierpcu. 
(Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu)

Pan Andrzej Twardowski – Wicestarosta podziękował za zaufanie i postara
się wykonywać obowiązki jak najlepiej. Liczy na współpracę z nowym Starostą.
Ma  nadzieję,  że  współpraca  będzie  układała  się  bardzo  dobrze  również  z
członkami Zarządu Powiatu a także z pozostałymi radnymi. Chciałby również
podziękować  za  współpracę  byłemu  Staroście  Panu  Pawłowi  Amborowi.
Współpraca  układała  się  bardzo  dobrze.  Jest  to  osoba  mająca  bardzo  duże
doświadczenie w pracy w samorządzie. 

Ad pkt 8

Interpelacji i zapytań radnych nie było.

Ad pkt 9

W  sprawach  różnych Pan  Przewodniczący  poinformował  o  składaniu
oświadczeń majątkowych. Poprosił, aby radni określili się, w jakich komisjach
Rady  chcą  pracować  a  także  poprosił  o  zgłaszanie  na  piśmie  o  tworzeniu
Klubów radnych. 
Ponieważ więcej spraw nie było, Pan Waldemar Olejniczak zamknął obrady I
sesji Rady Powiatu o godzinie 16.40.

Protokołowała Sekretarz obrad Przewodniczący Rady
/-/ /-/ /-/

Magdalena Piotrowska Sławomir Fułek Waldemar Olejniczak 
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