
R A D A  P O W I A T U

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

Wydział Biuro Rady i Zarządu Powiatu Rok 2020

Nr sprawy 8

S P R A W A

PROTOKÓŁ NR XXV 
Z OBRAD SESJI 

RADY POWIATU W SIERPCU

w dniu 20 października 2020 roku

Rozpoczęto 20 października 2020 rok 

Zakończono 20 października 2020 rok



Rada Powiatu Sierpeckiego
Radni - Sesja

Protokół Nr XXV. 2020 

z obrad Rady Powiatu w Sierpcu 
w dniu 20 października 2020 roku

Obrady rozpoczęto w dniu 20 października 2020 o godz. 08:00, a zakończono o godz. 

11:30 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 17 radnych.

Obecni:

1. Przemysław Burzyński
2. Marek Chyliński 

^  3. Andrzej Cześnik
4. Juliusz Gorzkoś
5. Zbigniew Kopczyński

6. Małgorzata Korpolińska
7. Sławomir Krystek

8. Jan Laskowski

9. Ewa Nowakowska
10. Jarosław Ocicki

11. Sławomir Olejniczak
12. Paweł Pakieła
13. Kamil Różański
14. Wojciech Adam Rychter 

®  15. Sebastian Szczypecki
16. Mariusz Turalski
17. Dariusz Twardowski

Ponadto w obradach uczestniczyli:

1) Pan Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu,
2) Pan Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu,

3) Pan Jerzy Suski - Radca prawny.
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1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

Pan Przewodniczący otworzył XXV nadzwyczajną sesję Rady Powiatu w Sierpcu. 
Stwierdził ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał /wniosek 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu/. W obradach sesji obecnych było 17 
radnych /lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/

2. Powołanie Sekretarza obrad.
Na sekretarza obrad Pan Przewodniczący Rady powołał Radnego Pana Jana 
Laskowskiego.

3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Starosty Sierpeckiego.
Projekt uchwały otrzymali państwo w materiałach. Z uwagi na obowiązek ustawowy ^  
wymagana jest opinia Komisji Rewizyjnej do wniosku o odwołanie Starosty 
Sierpeckiego.
W dniu 16 października, do Przewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu wpłynęło 
stanowisko Komisji Rewizyjnej, dotyczące rozpatrzenia wniosku.
Natomiast w dniu 19 października wpłynęła opinia Komisji Rewizyjnej w tej sprawie.
W związku z powyższym Pan Przewodniczący Rady poprosił Pana Dariusza 
Twardowskiego - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie przedmiotowej 
opinii.
Pan Dariusz Twardowski -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię 
dotyczącą wniosku grupy radnych powiatu sierpeckiego z dnia 17 września o odwołanie 
Starosty Sierpeckiego Pana Mariusza Turalskiego /opinia stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu/.

Poinformował, iż Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Sierpcu opiniuje pozytywnie 
wniosek grupy radnych Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 17 września 2020 roku 
o odwołanie Starosty Sierpeckiego Pana Mariusza Turalskiego.
Dodał, iż powyższą opinie przyjęto w głosowaniu jawnym: 3 głosy za, 0 głosów 
przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Podpisali członkowie Komisji Rewizyjnej,
Pan Przewodniczący Rady poprosił Pana Mariusza Turalskiego -  Starostę 
Sierpeckiego o zabranie głosu.
Pan Starosta powiedział, że już w części do tego co przed chwilą odczytał Pan 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odniósł się podczas obrad tej komisji, na którą de 
facto nie został zaproszony. Stwierdził, że chciał być i wysłuchać tych argumentów, 
z którymi nie mógł się wcześniej zapoznać podczas piątkowej Komisji Rewizyjnej. 
Uważa, iż pomimo tego że powiedziano dużo słów, ma inne stanowisko w tej sprawie. 
Gdyby miał opowiedzieć wszystko to co zostało zrobione przez Zarząd Powiatu i przez 
tę Radę, myśli, że musiałby dać godzinny wykład i odbić wszystkie zarzuty. Uważa, że
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jeżeli 12 radnych podpisało ten wniosek, świadczy to o tym, że dzisiaj będzie to 
procedowane, że pewne rzeczy zaistnieją dzisiaj na radzie. Odniesie się już po 
głosowaniu, jeśli Pan Przewodniczący udzieli głosu. Powiedział, że nie zgadza się ze 
wszystkimi tymi tezami postawionymi przez przewodniczącego wynikającymi 
z protokołu Komisji Rewizyjnej. Nie chciałby eskalować napięcia, wywoływać kłótni, 
bo nie o to chodzi. Odniósł się do środków finansowych, gdzie wszystko było ustalane 
na komisjach , zarządach, sesjach i transparentnie głosowano na co przeznaczane były 
środki. Ponadto zatrudnienie realizowane przy pomocy sekretarza starano się 
wykonywać dobrze i zgodnie z literą prawa. Zalecenia pokontrolne które były, starano 
się to wcielać od razu. Natomiast jeśli chodzi o brak informacji, to jest kwestia 
dyskusyjna, bo zawsze tych informacji mogło być więcej i do tego zarzutu jest się 
ciężko odnieść, ale też starano się wcześniej informować radnych o pewnych 
wydarzeniach, czy to poprzez biuro rady, poprzez zaproszenia, emaile, sms-y. Uważa, że 
czasami sytuacja jest dynamiczna, czasami coś się zmienia szybko. Jeśli ktoś nie został 
zaproszony na jakąś uroczystość, to przykro, jeżeli takie wydarzenie miało miejsce. 

^  Natomiast myśli, że nie jest to taki argument, aby akurat dzisiaj stawiać go tutaj na szali. 
Uważa, że stanęliśmy przed ważniejszymi problemami, zadaniami, ale tu padło takie 
zdanie, odnośnie szpitala. Odniósł takie wrażenie, że popsuto to co wcześniej było 
zrobione. Myśli, że raczej starał się iść drogą ewolucji, czyli nie rewolucji, nie niszczyć, 
nie psuć, tylko budować, tak jak budować drogi czy kupować sprzęt medyczny dla 
szpitala i to się działo. Ta droga była akceptowana. Dowodem na to jest to, że trzy 
miesiące temu podczas sesji budżetowej w obecności 15 radnych, stosunkiem głosów 
15:0 został przyjęty raport o stanie Powiatu i udzielone absolutorium dla Zarządu, które 
zostały przegłosowane bardzo pozytywnie. Uważa, że tutaj wszyscy mieli podobne 
zdanie. Nadmienił, że jest to wyjątkowa sesja i nie chciałby też eskalować jakichkolwiek 
napięć. Uważa część tych zarzutów za trochę krzywdzące jego osobę, bo starał się 
naprawdę przez te dwa lata, jak najlepiej wykonywać swoją pracę w czym również miał 
wsparcie Zarządu i Rady Powiatu. Wspomniał również o Warsztatach Terapii 
Zajęciowej w Ostrowach w gminie Gozdowo, gdzie na sesji w Zespole Szkół Nr 1 (sesja 

^  tzw. COVID), 15 radnych stosunkiem głosów 8 do 7 przegłosowało tę uchwałę, aby 
powstały warsztaty terapii zajęciowej. Uważa, że wszystko idzie w dobrą stronę i czas 
pokazuje, że to była dobra decyzja, bo w Sierpcu, w powiecie sierpeckim, czekano 20 
lat na warsztaty terapii zajęciowej. Podobnie jak na tomograf, na pracownię tomografii 
komputerowej. Powiedział, że ze zrozumieniem przyjmuje wnioski Komisji Rewizyjnej, 
aczkolwiek się z nimi nie zgadza.
Pan Starosta podziękował.
Przewodniczący Rady powiedział, że procedura jest taka iż należy powołać Komisję 
Skrutacyjną w sprawie głosowania tajnego dotyczącego odwołania Starosty 
Sierpeckiego.
Poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.
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Radny Pan Kamil Różański w imieniu Klubu PiS niezależni, zgłosił Radnego Pana 
Zbigniewa Kopczyńskiego.
Pan Przewodniczący Rady zapytał, czy Pan Zbigniew Kopczyński wyraża zgodę? 
Radny Pan Zbigniew Kopczyński wyraził zgodę.
Radny Pan Jan Laskowski Powiatu zgłosił Pana Radnego Wojciecha Rychtera.
Radny Pan Wojciech Rychter wyraził zgodę.
Pan Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę Radnej Pani Ewy Nowakowskiej. 
Radna Pani Ewa Nowakowska wyraziła zgodę.

W związku z powyższym Pan Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania 
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie Pan Zbigniew Kopczyński, Pan 
Wojciech Rychter, Pani Ewa Nowakowska. Radni wyrazili zgodę.
Sekretarz obrad czyta listę w kolejności, a radni głosują:

Pan Burzyński Przemysław - za,
Pan Chyliński Marek Piotr - za,
Pan Cześnik Andrzej Sławomir - za.
Pan Gorzkoś Juliusz - za,
Pan Kopczyński Zbigniew - za,
Pani Korpolińska Małgorzata - za,
Pan Krystek Sławomir Grzegorz - za,
Pan Laskowski Jan - za,
Pani Nowakowska Ewa Danuta - za,
Pan Ocicki Jarosław Andrzej -nieobecny,
Pan Olejniczak Sławomir Paweł - za,
Pan Paweł Pakieła - za,
Pan Kamil Różański Jan - za,
Pan Rychter Wojciech Adam - za,
Pan Szczypecki Sebastian - za,
Pan Turalski Mariusz - wstrzymuję się od głosu 
Pan Twardowski Dariusz Mieczysław - za.

Przewodniczący Rady stwierdził, że za wyborem kandydatów do Komisji Skrutacyjnej 
było 15 - za, 1- wstrzymujący, 1- nieobecny.

Przewodniczący Rady zarządził 10 minut przerwy na ukonstytuowanie się Komisji 
Skrutacyjnej.

Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady XXV nadzwyczajnej Sesji Rady 
Powiatu w Sierpcu.
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Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie Regulaminu głosowania w sprawie 
odwołania Starosty Sierpeckiego przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
Pan Zbigniew Kopczyński - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał 
Regulamin głosowania tajnego w sprawie odwołania Starosty Sierpeckiego /Regulamin 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie Regulamin 
głosowania tajnego w sprawie odwołania Starosty Sierpeckiego.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (15)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, 
Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, 
Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski 
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (1)
Mariusz Turalski
NIEOBECNI (1)
Jarosław Ocicki
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła Regulamin głosowania 
tajnego w sprawie odwołania Starosty Sierpeckiego.
Przewodniczący Rady poprosił o karty, które przeliczył, ostemplował a następnie 
podpisał.
Przewodniczący Rady poinformował, iż zgodnie z regulaminem głosowania, osobom 
wyczytywanym z listy obecności przez sekretarza obrad, będzie osobiście wydawał 
karty do głosowania. Dodał, że jest przygotowane miejsce ustronne( za banerem) gdzie 

£  będzie można oddać głos.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pokazał pustą urnę.
Sekretarz obrad czytał w kolejności listę radnych, którzy podchodzili do urny i oddali 
głos.
Pan Burzyński Przemysław, Pan Chyliński Marek Piotr, Pan Cześnik Andrzej Sławomir, 
Pan Gorzkoś Juliusz, P an Kopczyński Zbigniew. Pani Korpolińska Małgorzata.
Pan Sławomir Krystek, P an Pakieła Paweł, Pan Kamil Różański, Pan Rychter Wojciech. 
Pan Szczypecki Sebastian. Pan Turalski Mariusz, Pan Twardowski Dariusz.

Po głosowaniu Przewodniczący Rady zarządził 10 minut przerwy.
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Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z tajnego 
głosowania /protokół stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w Sierpcu, odwołała Pana Mariusza 
Turalskiego z funkcji Starosty Sierpeckiego głosami: 14 - za, 1 - przeciw, 1 - 
wstrzymujących się, 1 -  nieobecny.
Przewodniczący Rady poinformował, że załączonej uchwały nie poddaje się pod 
głosowanie. Rozstrzygnięcie co do sposobu rozpatrzenia wniosku, nastąpiło 
w głosowaniu tajnym, kwalifikowaną większością trzy piąte głosów ustawowego składu 
Rady Powiatu w Sierpcu.
Głos zabrał Pan Mariusz Turalski.
Zwrócił się do Rady Powiatu jak i do mieszkańców powiatu sierpeckiego. Powiedział, 
że na pewno przykro, bo dwa lata ciężkiej pracy, 10 lat w Radzie Powiatu. Uważa, że ^  
starał się zawsze sprostać wszystkim wyzwaniom jakie przed nim stawiano. Była też 
praca społeczno-polityczna. Stwierdził, że musi uszanować ten wyrok demokracji, bo 
polemizowanie nie ma sensu. Podziękował Zarządowi Powiatu Sierpeckiego, z którym 
miał przyjemność współpracować przez ostatnie 2 lata. Ponadto Radzie Powiatu, 
pracownikom starostwa powiatowego w Sierpcu za te 2 lata dobrej współpracy. Myśli, 
że będą go dobrze wspominać, bo starał się też dbać o interesy pracowników i być- 
wydaje się, dobrym szefem. Podziękował dyrektorom jednostek samorządu 
terytorialnego, dyrektorom szkół, za bardzo dobrą współpracę, dzięki której udało się 
dużo zrobić dla dobra powiatu.
Podziękował mieszkańcom za wybór sprzed dwóch lat, Radzie Powiatu za wybór też 
sprzed dwóch lat na funkcję Starosty. Podziękował za ostatnie tygodnie, bo też były 
trudne i za poparcie jakie spotkało go w ostatnim czasie. Podziękował nieobecnemu 
Wicestaroście za 2 lata współpracy, wyznaczając pewne trendy, pewne kierunki działań 
do których próbowano przekonać tak Zarząd, jak i Radę Powiatu. Myśli, że wiele z tych £  
pomysłów udało się w życie wcielić z korzyścią wspólną dla wszystkich mieszkańców 
powiatu sierpeckiego. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, powiat pozostawia w dobrej 
kondycji finansowej, cieszą inwestycje, które udało się razem poczynić a także to, że są 
środki finansowe na kolejne inwestycje. Uważa, że Pan Skarbnik jest dobrym 
depozytariuszem naszych tak pomysłów jak i tych zasobów finansowych, za które ma 
nadzieję, że realizowane będą wspaniałe inwestycje, które w najbliższej perspektywie 
tych trzech lat się rysują przed naszym powiatem. Zadeklarował swoją pomoc na rzecz 
Rady Powiatu, bo pewne doświadczenia tak społeczne jak i polityczne posiada. Uważa, 
że choć jest demokracja, to nie zawsze będzie się zgadzał z Radnymi, a poglądy będą się 
ścierały, natomiast ważne jest żeby wypracować nowe kierunki, żeby ten powiat się 
rozwijał. Stwierdził, że dalej będzie pracował społecznie, bo od tego zaczął 17 lat temu, 
a Mieszkańcy mogą liczyć, że dalej będzie ich wspierał, że dalej będzie robił dobrą 
społeczna robotę. Dodał, że zawsze starał się kierować pewnymi ideami, pewnymi
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zasadami, ale jest przykro, bo to głosowanie nie jest miłe. Stwierdził, że coś się w życiu 
kończy, coś się zaczyna i myśli, że dzisiaj coś nowego się zaczyna w jego życiu. 
Nadmienił, że na pewno dalej będzie starał się udowodnić mieszkańcom, którzy mu 
zaufali, że warto było na niego głosować i dalej będzie starał się po prostu robić swoje, 
być uczciwym człowiekiem, człowiekiem który zawsze sprosta wyzwaniom i który 
zawsze może z podniesionym czołem iść dalej przed siebie.
Ponadto powiedział, że wiele osób myśli, że ma przygotowany jak to się mówi „miękki 
spadochron”, że za chwilę obejmie jakąś funkcję. Powiedział, że to nie jest prawdą, 
z nikim nie rozmawiał o takich rzeczach. Dodał, że przyszłość jest nieznana, także nie 
jest tak, że jest gdzieś ulokowany na jakiejś „ciepłej posadce”. Nadmienił, że w 
ostatnim czasie w obiegu publicznym takie informacje się pojawiły, dlatego chciał to 
zdementować. Podziękował również swojej rodzinnie, bo to jednak ostatnio ten czas był 
ciężki, dużo nerwów, dużo stresów, za wsparcie, za wytrwałość. Podziękował 
wszystkim, którzy go wspierali poprzez różne wiadomości, poprzez dobre słowo, 
poprzez telefon. Świat się nie kończy, dalej trzeba pracować, dalej jestem mieszkańcem 
tego miasta, a z dziada-pradziada sierpczaninem. Uważa, że dalej dla dlatego Sierpca i 
dla tego powiatu będzie chciał pracować. Jeszcze raz podziękował Radzie Powiatu, 
Zarządowi, Wicestaroście, który jest nieobecny za tę współpracę.
Podziękował wszystkim parlamentarzystom, wszystkim członkom Rządu R.P. , 
Wojewodom, samorządowcom, kolegom starostom z całej Polski, których miał wielką 
przyjemność poznać. Za wszelką pomoc, za to że przez te 2 lata można było do kogo 
zadzwonić, do kogo się zwrócić o pomoc, że pewne drzwi dzięki tej współpracy zostały 
otwarte, nie tylko mnie, ale całemu powiatowi. Te drzwi są dalej otwarte. Ma nadzieję, 
że przyszły zarząd będzie też czerpał z tych doświadczeń i z tych możliwości jakie 
zostały wypracowane przez te lata. Dodał, że jest do dyspozycji i otwarty na współpracę.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał 
Uchwałę Nr 153.XXV.2020 

Rady Powiatu w Sierpcu 
w sprawie odwołania starosty sierpeckiego

/uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Sierpeckiego. 
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały Radni otrzymali 
w materiałach. W związku z powyższym poprosił o zgłaszanie kandydatur.
Radny Pan Kamil Różański w imieniu klubu PiS i niezależnych, zgłosił kandydaturę 
Pana Andrzeja Cześnika na Starostę Powiatu Sierpeckiego. Dodał, iż Pan Andrzej 
Cześnik był radnym V kadencji, jest radnym VI kadencji, jak również przewodniczącym 
Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego.
Ma nadzieję, że przedstawiona kandydatura spotka się z aprobatą Wysokiej Rady.



Przewodniczący Rady zapytał, czy Pan Andrzej Cześnik wyraża zgodę?
Radny Pan Andrzej Cześnik wyraził zgodę.
Innych kandydatur nie było.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie kandydatur 
do Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby podtrzymać skład osobowy komisji, która 
pracowała w składzie: Pan Zbigniew Kopczyński -  Przewodniczący Komisji, Pan 
Wojciech Rychter i Pani Ewa Nowakowska. Zapytał, czy członkowie Komisji wyrażają 
dalszą chęć pracy w tej Komisji.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę.
Pan Zbigniew Kopczyński? Wyrażam zgodę.
Pani Ewa Nowakowska? Wyrażam zgodę.
Pan Wojciech Rychter? Wyrażam zgodę.
Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wniosku formalnego w sprawie pracy 
Komisji Skrutacyjnej do końca wyborów.
Pan Mecenas powiedział, że bardzo słuszny wniosek do dalszych głosowań 
personalnych.

Głosowanie w sprawie wniosku.
Wyniki imienne:
ZA (15)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, 
Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, 
Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski 
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (1)
Mariusz Turalski
NIEOBECNI (1)
Jarosław Ocicki

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że wniosek został przyjęty.
Odczytał skład Komisji Skrutacyjnej:
Pan Zbigniew Kopczyński, Pan Wojciech Rychter, Pani Ewa Nowakowska, 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 
o odczytanie Regulaminu głosowania /Regulamin stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu/.

8



Po odczytaniu Regulaminu Przewodniczący Rady Powiatu w obecności Radnych 
policzył karty do głosowania, a następnie przystąpił do głosowania Regulaminu 
w sprawie wyboru Starosty Sierpeckiego.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie Regulamin 
głosowania tajnego w sprawie wyboru Starosty Sierpeckiego.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (15)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, 
Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, 
Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski 

#  WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0)
NIEOBECNI (1)
Jarosław Ocicki

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Regulamin został przegłosowany.
W związku z powyższym przystąpił do głosowania.
Sekretarz obrad wyczytał z listy radnych, którzy podchodzili do urny:
Pan Burzyński Przemysław, Pan Chyliński Marek Piotr, Pan Cześnik Andrzej Sławomir, 
Pan Gorzkoś Juliusz, P an Kopczyński Zbigniew. Pani Korpolińska Małgorzata.
Pan Sławomir Krystek, P an Pakieła Paweł, Pan Kamil Różański, Pan Rychter Wojciech. 
Pan Szczypecki Sebastian. Pan Turalski Mariusz, Pan Twardowski Dariusz.

Po oddaniu przez wszystkich Radnych głosu Przewodniczący Rady Powiatu zarządził 
10 minut przerwy w celu przeliczenia głosów.

Po przerwie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 
o odczytanie protokół / protokół stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

Po odczytaniu protokołu Przewodniczący Rady stwierdzi, że w głosowaniu tajnym 
Starostą Sierpeckim został wybrany pan Andrzej Cześnik.
Przewodniczący Rady odczytał
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Uchwała Nr 154.XXV.2020 
Rady Powiatu w Sierpcu 

z dnia 20 października 2020r. 
w sprawie wyboru starosty sierpeckiego

/uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/

Głos zabrał Pan Andrzej Cześnik -  Starosta Sierpecki. Podziękowania złożył klubowi 
radnych Prawa i Sprawiedliwości i niezależni, za zgłoszenie kandydatury oraz 
wszystkim radnym. Powiedział, że wśród radnych są osoby z wielkim doświadczeniem: 
Pan Juliusz Gorzkoś - Wicestarosta, Pan Wojciech Rychter - Wicestarosta, Pan Jan 
Laskowski Starosta, Pan Mariusz Turalski Starosta, nieobecny Pan Jarosław Ocicki, 
Wicestarosta. Chciałby korzystać i czerpać wiedzę, słuchać państwa, bo po to jesteśmy 
wybrani, żeby tworzyć uchwały, tak zarządzać powiatem, żeby wszyscy mieszkańcy, 
podkreślam wszyscy mieszkańcy byli zadowoleni. Uważa, że możliwości są 
rzeczywiście dobre, tylko należy umiejętnie z tego korzystać. Nadmienił, iż nie chcę się 
wymądrzać, ale wszyscy wiemy, ustawa o samorządzie powiatu mówi jednoznacznie, 
czym rada i my jako radni mają się zajmować. W dzisiejszej sytuacji najważniejszą 
wydaje się jest służba zdrowia, bo cała Polska i praktycznie cały świat jest w sytuacji 
związanej z koronawirusem. Uważa, że tu należy stawiać najważniejsze kroki i dążyć 
do tego, żeby ta sytuacja była jak najbardziej po stronie pacjentów , ewentualnie tych 
którzy trafiają do szpitala. Powiedział, że są i inne sprawy jak: infrastruktura, 
szkolnictwo i tak dalej. To wszystko jest zapisane w ustawie o samorządzie powiatu 
i tym należy się zajmować. Jeszcze raz serdecznie podziękował za oddane głosy 
i podkreślił, że chce stawiać na współpracę z radnymi, jak również zaprosił do tej 
współpracy wszystkich również nieobecnego pana Jarosława Ocickiego. 
Przewodniczący Rady podziękował Panu Staroście i o zabranie głosu poprosił Pana 
Mariusza Turalskiego.
Pan Mariusz Turalski pogratulował Panu Andrzejowi Cześnikowi wyboru na 
zaszczytną i jakże też trudną funkcję Starosty Sierpeckiego. Stwierdził, że z Panem 
Andrzejem miał okazję współpracować we wcześniejszych kadencjach i liczy także na 
dobrą współpracę. Myśli, że z jego doświadczenia przyszły Starosta i Zarząd skorzysta. 
Dzisiaj przed radnymi wiele wyzwań, trudny czas covid-19- epidemii. Ma nadzieję, że 
będziemy współpracować dla dobra powiatu, żeby mieszkańców naszego powiatu 
sierpeckiego, przez ten trudny czas epidemii przeprowadzić jak najbardziej suchą stopą, 
bo to jest teraz najważniejsze. Można powiedzieć to co powiedział zwracając się do 
mnie poprzedni Starosta, Pan Jan Laskowski, „nie jest to łatwy kawałek chleba, bycie 
starostą”. Stwierdził, że nie jest. Przekonałem się o tym na własnej skórze i życzę Panu, 
żeby miał Pan Starosta jak największe wsparcie w radzie, bo wówczas naprawdę o wiele 
lepiej się pracuje. Dodał, iż gabinet jest przygotowany, także w każdej chwili przekażę 
Panu, że tak powiem mówiąc symbolicznie - klucze do gabinetu Starosty. Podziękował.
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Głos zabrał Radny Pan Jan Laskowski, który w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, pogratulował zaszczytnej funkcji. Jednocześnie zaszczyt to jedno, a ciężka 
praca to drugie- powiedział. Życzył dużo zdrowia, szczególnie w tej sytuacji jaka w tej 
chwili jest. Dodał, że to co Pan powiedział, my jako klub będziemy się temu przyglądali, 
będziemy współpracowali, będziemy wspierali, bo zawsze tak jak do tej pory, wszystkie 
dobre inicjatywy były popierane i będziemy je wspierali. Jeżeli taka współpraca będzie 
otwarta i będziemy do niej zaproszeni, to będziemy w niej uczestniczyli. Jeszcze raz 
pogratulował i życzył wszystkiego najlepszego.
Przewodniczący Rady w imieniu klubu "Dla przyszłości powiatu", również 
pogratulował wyboru i liczy na bardzo dobrą współpracę z Panem Starostą oraz z nowo 
wybranym Zarządem, który zostanie za chwilę wybrany. Dodał, że jako Przewodniczący 
Rady chciałby uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach oraz spotkaniach, jeżeli 
będzie czas na to pozwalał. Jako Przewodniczący Rady zadeklarował pełne 
zaangażowanie tak jak dotychczas oraz pełną współpracę. Myśli, że cała Rada deklaruje 

^  zaangażowanie i współpracę, bo pokazała to przez te 2 lata, że mierzyliśmy się 
z trudnymi problemami, jednak potrafiliśmy znaleźć ten kompromis i odpowiednio 
zagłosować. Niekoniecznie wszyscy do końca się zgadzali, ale patrzyli na dobro ogółu. 
Uważa, że tak będzie, bo ta Rada jest konstruktywna, natomiast to, że ktoś ma swoje 
poglądy takie czy inne, myśli, że w tej Radzie to jest odłożone gdzieś na bok. Liczy się 
dobro mieszkańców i wszyscy chcemy działać dla rozwoju naszego powiatu. W imieniu 
całej Rady, Przewodniczący Rady złożył deklarację, że będzie współpraca ze strony 
Radnych.

Radny Pan Kamil Różański podziękował Wysokiej Radzie za prawie jednogłośne 
przyjęcie kandydatury Pana Andrzeja Cześnika na Starostę Sierpeckiego. Natomiast 
Panu Staroście pogratulował w imieniu klubu. Ma nadzieję, że większość głosowań, jak 
nie wszystkie, będą przebiegały w takim duchu zgody. Uważa, że w pewnych kwestiach 
będziemy się różnić, ale to tak wygląda demokracja. Ma nadzieję, że ta współpraca 

4 )  Pana Starosty, nowego zarządu z radą, ze wszystkimi klubami, będzie się jak najlepiej 
układała. Jeszcze raz podziękował Radnym, a Panu Staroście i nowemu Zarządowi 
życzył w imieniu Klubu jak najwięcej sukcesów, które też będą się przekładać na 
sukcesy całej Rady.

Pan Starosta Andrzej Cześnik podziękował i powiedział, że sobie też nie wyobraża, 
żeby nie było współpracy. Po to wszyscy się angażujemy, żeby pójść do przodu, 
otworzyć w ten sposób nową kartę, ale ta współpraca na wszystkich poziomach musi 
zaistnieć . Podziękował Panu Kamilowi Różańskiemu za te słowa. Dziękuję.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu 
w Sierpcu.

Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt otrzymali państwo w materiałach. 
Poprosił o o zgłoszenie kandydatur na członków zarządu powiatu, przez Pana Starostę 
Powiatu Sierpeckiego,
Pana Andrzeja Cześnika - Starosta zgłosił kandydatur Pana Radnego Sławomira 
Olejniczaka, na stanowisko Wicestarosty.
Radny Pan Sławomir Olejniczak wyraził zgodę.
Ponadto Pana Sławomira Krystka, na stanowisko członka zarządu powiatu 
sierpeckiego, Pana Dariusza Twardowskiego, na członka zarządu powiatu sierpeckiego. 
Pana Radnego Marka Chylińskiego na członka zarządu powiatu sierpeckiego.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady zapytał czy są inne kandydatury?
Kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady zarządził 10 minut przerwy.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał regulamin głosowania 
w sprawie wyboru członków zarządu /Regulamin stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu/.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie Regulamin 
głosowania tajnego w sprawie wyboru członków zarządu.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:

Wyniki imienne:
ZA (15)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, 
Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, 
Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski 
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (0)
NIEOBECNI (1)
Jarosław Ocicki

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Regulamin został przegłosowany. 
W związku z powyższym przystąpił do głosowania.
Sekretarz obrad wyczytuje w kolejności radnych, którzy podchodzą do urny.
Pan Burzyński Przemysław, Pan Chyliński Marek Piotr, Pan Cześnik Andrzej Sławomir,



Pan Gorzkoś Juliusz, P an Kopczyński Zbigniew. Pani Korpolińska Małgorzata.
Pan Sławomir Krystek, P an Pakieła Paweł, Pan Kamil Różański, Pan Rychter Wojciech. 
Pan Szczypecki Sebastian. Pan Turalski Mariusz, Pan Twardowski Dariusz.

Przewodniczący Rady zarządził 10 minut przerwy w celu przeliczenia głosów.

Po przerwie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 
o odczytanie protokół.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół z głosowania tajnego 
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu /'protokół stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu/.

^  Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wyboru 
członków zarządu. W skład zarządu wchodzą: Pan Sławomir Olejniczak, wicestarosta, 
Sławomir Krystek - członek zarządu, Dariusz Twardowski - członek zarządu, Marek 
Chyliński, członek zarządu.
Przewodniczący Rady odczytał

Uchwałę Nr 155.XXV.2020 
Rady Powiatu w Sierpcu 

z dnia 20 października 2020 roku 
w sprawie wyboru członków zarządu powiatu sierpeckiego 
/uchwałą stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.

Głos zabrał Pan Sławomir Olejniczak -  Wicestarosta Sierpecki. Podziękował Panu 
Staroście za zgłoszoną kandydaturę. W następnej kolejności podziękował Radnym za 
oddane głosy i wybór na to stanowisko. Ponadto podziękował wszystkim wyborcom 

4 )  z gminy Mochowo, Gminy Sierpc, którzy w 2018 roku oddali głosy w wyborach na jego 
osobę i dzięki nim jest radnym powiatu sierpeckiego, trzecią kadencję i jest obecny tu 
i został wybrany. Uważa, że problemów będzie na pewno dużo , ale myśli, że wspólnie, 
to co mówił Pan Starosta, będziemy te problemy rozwiązywać. Podkreślił, iż chciałby 
tak, bo tylko razem i wspólnie możemy osiągnąć jakiś sukces i te wszystkie sprawy 
powiatu załatwiać w sposób dobry i pozytywny. Powiedział, że ze swojej strony dołoży 
wszelkich starań, w wykonywaniu tej pracy, ponieważ posiada duży bagaż doświadczeń. 
Trzydzieści lat pracy w samorządzie, trzecia kadencja w Radzie Powiatu, dwie kadencje 
w Zarządzie, więc myśli że wspólnie razem podołamy. Podołamy tym wszystkim, 
sprawom, problemom, które nas czekają. Pan Wicestarosta powiedział, że w związku
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z wyborem na stanowisko Wicestarosty jednocześnie rezygnuję z przewodniczącego 
Komisji Budżetu i Promocji Powiatu Sierpeckiego.
Głos zabrał Pan Dariusz Twardowski. Podziękował za oddane głosy na jego osobę, na 
stanowisko członka zarządu. Obiecał współpracę z wszystkimi radnymi jak również 
prosił o pomoc kolegów i koleżanki, które mają większe doświadczenie w pracy 
w radzie i mieli doświadczenie w zarządzie. Powiedział, że będzie się starał jak najlepiej 
wykonywać swoje obowiązki, wobec mieszkańców całego powiatu i wobec również 
całej Rady Powiatu. Podziękował za głosy i za to, że jednogłośnie podjęli taką 
świadomą decyzje o wystawieniu jego osoby do zarządu. Jednocześnie podkreślił, iż 
ustawa o samorządzie powiatowym zakazuje pełnienia funkcji członka zarządu jak 
i również przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Wobec powyższego złożył 
rezygnację z przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Głos zabrał Pan Marek Chyliński, który podziękował Radnym za oddane głosy. Jest to 
wyraz zaufania do jego osoby. Wybór na tak odpowiedzialną funkcje wiąże się z dużą 
odpowiedzialnością. Czuję się bardzo doceniony i postara się włożyć jak najwięcej 
pracy na rzecz powiatu. W związku z wyborem na członka zarządu, zgodnie 
z artykułem 16 ustęp 2 oraz oraz artykułem 16a ustęp 2 ustawy o samorządzie 
powiatowym złożył rezygnację z członka Komisji Rewizyjnej, oraz przewodniczącego 
i członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zgłaszając do protokołu rezygnację 
z obydwu funkcji. Natomiast po sesji złoży odpowiednie dokumenty do biura rady. 
Jeszcze raz podziękował za wybór.
Głos zabrał Pan Sławomir Krystek. Powiedział, że nie ma z czego rezygnować tylko 
złożył podziękowanie za wybór do zarządu, szczególnie Panu Staroście za zgłoszenie. 
Głos zabrał Pan Andrzej Cześnik Starosta Sierpecki, który pogratulował nowo 
wybranym członkom Zarządu Powiatu Sierpeckiego, Panu Wicestaroście. Ponadto 
złożył rezygnację do protokołu z przewodniczącego Komisji Infrastruktury 
i Bezpieczeństwa Publicznego Powiatu Sierpeckiego.

Głos zabrał Pan Jan Laskowski, który pogratulował Staroście i członkom Zarządu 
Powiatu w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mówicie, że to zaszczytna 
fucha, przeprosił, że tak to określił. Wiem, że to jest ciężka fucha, nie zaszczytna 
i dlatego, życzył dużo zdrowia i wytrwałości w tej pracy. Życzył, aby ta współpraca 
układała się lepiej niż dotychczas i żeby to były już ostatnie wybory członków zarządu 
w tej kadencji.
Głos zabrał Pan Kamil Różański w imieniu klubu PiS i niezależni, panu Wicestaroście, 
członkom zarządu, pogratulował wyboru. Życzył jak najlepszej współpracy 
z wszystkimi radnymi i wyraził nadzieję, że ten zarząd będzie również kontynuował 
pracę poprzedniego zarządu, w którym miał możliwość uczestniczyć i razem zgodnie 
dotrwamy do następnych wyborów samorządowych.
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Głos zabrał Pan Mariusz Turalski. Pogratulował wyboru nowego zarządu, Panu 
Wicestaroście. Odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi, jeśli tylko będzie taka wola 
zarządu, żeby czerpać z jego doświadczeń, to jest do dyspozycji. Życzył dużo zdrowia, 
bo naprawdę jest ono potrzebne, dużo odporności nerwowej, bo bycie członkiem 
zarządu, bycie Starostą, Wicestarostą sprawia, że niestety, ale te nerwy często są napięte. 
Życzył jak najmniej nerwów i żeby całą siedemnastką, robili dobrą pracę na rzecz tego 
powiatu. Ponadto bardzo serdecznie podziękował Radnemu Panu Kamilowi 
Różańskiemu.

Przewodniczący Rady w imieniu klubu "Dla przyszłości Powiatu" pogratulował 
nowemu Zarządowi, Panu Wicestaroście, członkom Zarządu. Cieszy się niezmiernie, że 
taka ilość osób zagłosowała, co świadczy o tym, że otrzymaliście państwo jako cały 
Zarząd ogromny mandat zaufania od Radnych. Cieszy się, że mimo różnic 
poglądowych różnych partii politycznych, potrafimy coś dobrego razem zrobić- 
powiedział . Myśli, że cała Rada jest do współpracy i do pomocy gotowa. Uważa, że 
będą zaangażowani również na 100% tak jak byli do tej pory. Życzył zdrowia, 
a wszystkim życzył zgody, żeby się szanowali wzajemnie oraz w zgodzie i razem 
podejmowali decyzje. Jeszcze raz pogratulował w imieniu całej Rady Powiatu 
Sierpeckiego Panu Staroście, Panu Wicestaroście oraz członkom Zarządu.
Na tym obrady XXV sesji zakończono.

Pan Przewodniczący zamknął obrady XXV sesji Rady Powiatu w Sierpcu.
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PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

W SIERPCU

BRZ.0002.8.2020

Sierpc, dnia 19 października 2020 r.

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920), § 12 ust. 1 i § 13 ust. 4 Statutu Powiatu 
Sierpeckiego zwołuję obrady XXV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu 
na dzień 20 października 2020 r. tj. wtorek o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwały w' sprawie odwołania Starosty Sierpeckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Sierpeckiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Sierpcu.
6. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY 

rfrys łc iw  B a ż y ń s k i

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów 
powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. 
poz.920).



LISTA OBECNOŚCI
R A D N Y C H

RADY POWIATU W SIERPCU

Zał. Nr.. do protokołu

z obrad Sesji Rady Powiatu

» m m *. Mw.m.

na obradach XXV nadzwyczajnej sesji w dniu 20 października 2020 roku

20

Lp. NAZWISKO I IMIĘ Podpis
/________ /

1. Burzyński Przemysław

2. Chyliński Marek Piotr

3. Cześnik Andrzej Sławomir JM

4 Gorzkoś Juliusz

5. Kopczyński Zbigniew

6. Korpolińska Małgorzata

//
7. Krystek Sławom ir Grzegorz M
8. Laskowski Jan T ^
9. Nowakowska Ewa Danuta

ty

10. Ocicki Jarosław Andrzej

11. Olejniczak Sławom ir Paweł CWć1
12. Pakieła Paweł

/  P4-
13. Różański Kamil Jan

14. Rychter Wojciech Adam

15. Szczypecki Sebastian / jA) '
16. Turalski Mariusz

17. Twardowski Dariusz Mieczysław CM


