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PROTOKÓŁ Nr XLVII.2018
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 9 stycznia 2018 roku

Przewodniczył: Pan Jan Rzeszotarski -  Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu.

Protokołowała: Dominika Pawłowska - inspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu 
w Sierpcu.

Sesję rozpoczęto o godzinie 10:30

Na stan 17 radnych ustawowego składu Rady Powiatu w Sierpcu w obradach 
uczestniczyło 17 radnych /Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu/.

£  Ponadto w obradach uczestniczyli:

1) Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu,

2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,

3) Pan Jerzy Suski -  Radca prawny,

4) Pani Marlena Mazurska -  Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Płocku,

5) Pani Mirosława Sawicka -  przedstawicielka związku zawodowego działającego 
w SPZZOZ w Sierpcu.

Ad. pkt 1.

Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady -  Pan Jan Rzeszotarski otworzył XLVII sesję Rady Powiatu 
w Sierpcu. Stwierdził ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał

Pan Przewodniczący powitał Panią Marlenę Mazurską -  Kierownika Delegatury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, która uczestniczy w obradach 
sesji.

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał Pana Wiesława 
Tomkalskiego.
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Ad. pkt 2.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia 
obowiązków Wicestarosty Sierpeckiego.

Pan Przewodniczący poinformował, że podczas sesji Rady Powiatu w Sierpcu 
w dniu 28 grudnia 2017 roku Pan Juliusz Gorzkoś złożył rezygnację z funkcji 
Wicestarosty Sierpeckiego. Dodał, że wobec powyższego w niniejszym temacie 
został przygotowany stosowny projekt uchwały.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Pan Jarosław Ocicki zwrócił uwagę, że Pan Juliusz Gorzkoś - Wicestarosta 
Sierpecki ma „największe doświadczenie, jeśli chodzi o koalicję i o służbę zdrowia”. 
Dodał, że „nigdy się nie zdarzyło w historii tego powiatu, żeby Wicestarosta który 
jest w obwodzie koalicyjnym, miał dobre stosunki i dobrą współpracę z opozycją”. 
Podkreślił, że nigdy się taki stan rzeczy nie zdarzył. Ponadto zwrócił uwagę, że 
obecny Wicestarosta prowadzi dobrą współpracę ze związkami zawodowymi 
działającymi w SPZZOZ w Sierpcu. Stwierdził, że jeśli Pan Juliusz Gorzkoś zostanie 
odwołany z funkcji Wicestarosty to zdobyte doświadczenie zostanie zmarnowane. 
Dodał, że „nawet i Pan Wicestarosta stwierdził, że szybko się wdrożył w zagadnienia 
związane ze służbą zdrowia”. Radny zapytał Pana Wicestarostę, czy rozważał 
wycofanie rezygnacji o którą grupa radnych opozycji wnioskuje?

Pan Przewodniczący podkreślił, że omawiana jest sprawa związana z przyjęciem 
rezygnacji a nie z odwołaniem Pana Juliusz Gorzkosia z funkcji Wicestarosty 
Sierpeckiego.

Głos zabrał Pan Juliusz Gorzkoś - Wicestarosta Sierpecki, który powiedział, że 
„można dywagować nad różnymi rzeczami, jednak przede wszystkim trzeba się 
odnieść do przepisów prawa, które obowiązują, czy taka rzecz jest możliwa, czy też 
nie”. Wobec powyższego poprosił Pana Mecenasa, aby do tego tematu się 
ustosunkował.

Pan Jerzy Suski -  Radca prawny wyjaśnił, że w jego ocenie takie oświadczenie nie 
byłoby skuteczne. Podkreślił, że oświadczenie o rezygnacji, jest oświadczeniem woli 
do którego należy stosować przepisy kodeksu cywilnego, dotyczące składania 
oświadczeń woli oraz cofania oświadczeń i ich skuteczności. Przepisy kodeksu 
cywilnego w dziale dotyczącym oświadczeń woli stanowią, że oświadczenie woli 
złożone innej osobie, innemu podmiotowi przez osobę, należy rozumieć, że każdy 
podmiot, również osoba prawna, organ, może skutecznie cofnąć oświadczenie, jeżeli 
cofnięcie dojdzie do adresata łącznie z oświadczeniem woli. Podkreślił, że nie 
później tylko łącznie. W związku z powyższym, jeżeli datą oświadczenia woli, jest 
termin sesji, to trzeba przyjąć, że to był okres kiedy zostało złożone oświadczenie 
woli. W ocenie Pana mecenasa można byłoby rozważać skuteczność cofnięcia tego 
oświadczenia na tej samej sesji. Jeżeli do tego by doszło można byłoby przyjmować, 
że jest to złożenie oświadczenia o cofnięciu, łącznie zaświadczeniem o rezygnacji.



W takiej sytuacji to cofnięcie byłoby skuteczne.

Pan Juliusz Gorzkoś -  Wicestarosta Sierpecki powiedział, że powstało 
dywagowanie nad pewnymi rzeczami, które nie mogą zaistnieć.

Więcej pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:

za- 10, 

przeciw- 6,

wstrzymujących się -1 .

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 284.XLVII.2018

w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków
Wicestarosty Sierpeckiego

/Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 3.

^  Przedstawienie Radzie Powiatu przez Starostę Sierpeckiego kandydatury 
na Wicestarostę Sierpeckiego.

Pan Przewodniczący poprosił Pana Jana Laskowskiego - Starostę Sierpeckiego 
o przedstawienie kandydatury na Wicestarostę Sierpeckiego.

Głos zabrał Pan Mariusz Turalski, który chciał się odnieść do tego, co się 
wydarzyło przed chwilą oraz do tego, co powiedział Pan Jarosław Ocicki -  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Promocji Powiatu. Powiedział, że zostało 
pokazane przed chwilą, kto jak głosował w temacie przyjęcia rezygnacji z funkcji 
Wicestarosty Sierpeckiego. Dodał, że wiadome jest, że w Radzie Powiatu jest 
utworzony Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Niezależnych, gdzie wszyscy 
podnieśli rękę za nie przyjęciem rezygnacji z funkcji Pana Juliusza Gorzkosia -  
Wicestarosty Sierpeckiego. Wyjaśnił, że Klub radnych dlatego tak postąpił, ponieważ 
ma na względzie dobro powiatu. Dodał, że w tym temacie jest poparcie związków
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zawodowym, ponieważ jest zauważalny fakt, jak wiele zrobił dla szpitala Pan Juliusz 
Gorzkoś wraz z Panią Beatą Bany -  Dyrektorem SPZZOZ w Sierpcu. Należy 
porównać ostatni rok pracy na rzecz szpitala, do tego co działo się wcześniej za 
poprzednika Pani Beaty Bany w szpitalu i co działo się jeszcze wcześniej za Pani 
Doroty Kowalkowskiej, kiedy to sprawowała funkcję Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu, 
jakie to miało konsekwencje finansowe. Dodał, że w tym miejscu należy również 
wspomnieć o ważnej kwestii, a mianowicie, że jest sprawa prowadzona przez 
Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz, że jest prowadzone dochodzenie przez 
Prokuraturę Rejonową w Sierpcu w sprawie przekroczenia uprawnień oraz nie 
dopełnienia obowiązków i działanie na szkodę interesu publicznego przez członków 
Zarządu Powiatu Sierpeckiego w związku z brakiem nadzoru nad działalności 
SPZZOZ w Sierpcu w latach 2011-2016. Dodał, że teraz za chwilę zostanie wybrany 
nowy Wicestarosta. Dodał, że „swoją decyzją legitymowane jest to wszystko złe. co 
działo się zanim przyszła Pani Beata Bany, oraz, że przekreślone zostało wszystko to 
co było dobre”. Dodał, że Klub radnych „PiS i Niezależni” ma wizję rozwoju tego 

^  powiatu, oświaty, służby zdrowia, sportu, kultury, infrastruktury i inwestycji. Dodał, 
że w szeregach Klubu „PiS i Niezależni” jest również kandydat, który mógłby objąć 
funkcję Wicestarosty, bądź Starosty i ten powiat również mógłby się rozwijać i to 
zdecydowanie lepiej niż teraz. Następnie radny podkreślił, że arytmetyka jest 
bezwzględna, koalicja, czyli Klub radnych PSL liczy aktualnie 10 członków. Klub 
radnych „PiS i Niezależni” nie ma szans, dlatego nie mogą wystawić żadnego 
kandydata. Jednakże dla dobra tego powiatu Klub radnych „PiS i Niezależni” 
powinien uczestniczyć na równych prawach w zarządzaniu powiatem. Podkreślił, że 
PSL zdominował nie tylko ten powiat, gdzie obsadził wszystkie czołowe stanowiska 
tj. Starostę, Wicestarostę, cały Zarząd Powiatu, Przewodniczącego Rady, dwóch 
Wiceprzewodniczących Rady oraz 3 Przewodniczących Komisji stałych. Dodał, że 
utrudniane jest radnym z Klubu „PiS i Niezależni” sprawowanie mandatu. Podkreślił, 
że kilka razy Pan Andrzej Cześnik był zgłaszany do Komisji Rewizyjnej. 
Odmówiono 3 razy powołania radnego do Komisji Rewizyjnej i wycofywano sprawę 

£  z porządku obrad. Podkreślił, że ciężko jest rozmawiać z takimi partnerami. Dodał, 
że Pani Beata Bany oraz Pani Juliusz Gorzkoś - Wicestarosta Sierpecki zdaniem 
Klubu „PiS i Niezależni” „zrobili dobrą robotę”, dlatego Klub radnych „PiS i 
Niezależni” był za tym, aby Pan Wicestarosta dalej pracował i wykonywał pracę na 
rzecz szpitala.

Pan Przewodniczący złożył podziękowania Panu Juliuszowi Gorzkosiowi za 3 -lenią 
pracę. Następnie zwracając się do Pana Mariusza Turalskiego podkreślił, że to w 
gestii Starosty Sierpeckiego jest przedstawienie kandydata na członka Zarządu 
Powiatu w Sierpcu. Podkreślił, że nikt inny w tym temacie nie ma prawa
złożyć wniosku. Dodał, że Pan Wicestarosta sam zrezygnował z funkcji. Zaznaczył, 
że w pewnym czasie można było robić wszystko, żeby nie składał tej rezygnacji.

Pan Juliusz Gorzkoś -  Wicestarosta Sierpecki powiedział, że 3 lata pracował i 
sprawował nadzór na szpitalem. Dodał, że „jeżeli chodzi o pewne rzeczy przez
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ostatnie 13 miesięcy spojrzenie na szpital, to była to matematyka, żeby zbilansować 
rozchody i przychody”. Dodał, że prawem demokracji jest to, że kto ma większość, 
ustala swoje struktury w każdym gremium, czy w Sejmie, czy w Radzie Powiatu.

Pan Sławomir Olejniczak w kontekście wypowiedzi Pana Mariusza Turalskiego 
powiedział, że należy zwrócić jeszcze uwagę na jeszcze jeden aspekt tj. koniec roku 
2017. Radny powiedział, że koniec roku był okresem kiedy to przyszedł czas, że nie 
było osób decyzyjnych, aby podpisywać umowy i kontrakty. Wówczas to Zarząd 
Powiatu wraz z Przewodniczącym, Rady podejmował inicjatywę, aby temat załatwić, 
aby szpital mógł funkcjonować od 1 stycznia 2018 roku. Dodał, że wówczas 
„człowiek otrzymał upoważnienie po to, aby były te umowy podpisane, to się stało, 
to minimum zostało wykonane i szpital na chwilę obecną funkcjonuje”.

Pan Starosta powiedział, że mimo iż pod koniec współpracy z Panem Juliuszem 
Gorzkosiem -  Wicestarostą Sierpeckim mieli inne zdanie i być może to było 
powodem, iż Pan Wicestarosta złożył rezygnację, jednakże Pan Starosta złożył 
podziękowania za 3 lata współpracy, że coś udało się wspólnie zrobić. Powiedział, że 
„można się kłócić, sprzeczać ale podkreślił, że są normalnymi ludźmi, którzy 
potrafią wspólnie postępować i wówczas jak pewien etap pracy się kończy, to należy 
złożyć podziękowania”. Dodał, że Pan Wicestarosta wykonał dużo dobrej pracy 
z którą Pan Starosta się zgadza, ale w końcu miał troszeczkę inne spojrzenie na 
funkcjonowanie pewnych spraw. Podkreślił, że pewne decyzje trzeba uszanować i w 
tej chwili należy realizować porządek obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu, ponieważ 
dalej trzeba zarządzać Powiatem, dopóki jest przyzwolenie wyborców. Następnie 
powiedział, że po analizie jaka została przeprowadzona przez Klub PSL, Pan Starosta 
przedstawił kandydaturę na funkcję Wicestarosty Sierpeckiego w osobie Pana 
Wojciecha Rychtera. Dodał, że wszyscy radni znają osobę Pana Wojciecha Rychtera, 
który jest długoletnim radnym. Jest to samorządowiec, człowiek który poświęcił 
swoje życie na pomaganie innym osobom, społecznik, zaangażowany w pracę 
społeczną, zaangażowany w pracę dla Sierpca i Powiatu Sierpeckiego.

Pan Przewodniczący zapytał, czy Pan Wojciech Rychter wyraża zgodę na objęcie 
funkcji Wicestarosty Sierpeckiego?

Pan Wojciech Rychter wyraził zgodę.

Pan Mariusz Turalski powiedział, że z uwagi na fakt, iż została zgłoszona 
kandydatura Pana Wojciecha Rychtera na Wicestarostę Sierpeckiego poprosił o 10- 
minutową przerwę celem konsultacji.

Pan Przewodniczący oznajmił, że ogłosi przerwę po przyjęciu regulaminu 
głosowania tajnego w sprawie wyboru Wicestarosty Sierpeckiego oraz po wyborze 
Komisji Skrutacyjnej, która będzie musiała mieć czas na ukonstytuowanie się.
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Ad. pkt 4.

Przyjęcie regulaminu głosowania tajnego w sprawie wyboru Wicestarosty 
Sierpeckiego.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt regulaminu głosowania tajnego w sprawie 
wyboru Wicestarosty Sierpeckiego o następującej treści:

§ 1. Rada Powiatu wybiera Wicestarostę na wniosek Starosty zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, 
w głosowaniu tajnym.

§ 2. 1. Głosowanie odbywa się przy użyciu kart do głosowania w ilości równej 
liczbie obecnych na sesji radnych.

2. Karta do głosowania zawiera nazwisko osoby zgłoszonej przez Starostę jako 
kandydata na Wicestarostę Sierpeckiego.

3. Przed jej wydaniem przez Komisję Skrutacyjną - musi być opatrzona pieczęcią 
Rady Powiatu i podpisana przez Przewodniczącego obrad.

4. Oddanie głosu następuje poprzez postawienie znaku „x” w kratce zgodnie 
z wybraną opcją głosowania tj. : „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się” .

§ 3. Głos oddany uznaje się za nieważny, jeżeli postawiono znak „x” przy więcej niż 
jednej opcji głosowania lub znaku „x” nie postawiono przy żadnej opcji.

§ 4. Radny po otrzymaniu karty do głosowania podchodzi do urny i przy niej oddaje 
swój głos.

Pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedstawionego regulaminu 
głosowania tajnego w sprawie wyboru Wicestarosty Sierpeckiego?

Uwag nie zgłoszono.

Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie regulamin głosowania 
tajnego w sprawie wyboru Wicestarosty Sierpeckiego.

Głosowanie:

za-11,

wstrzymujących się -  6.

W wyniku głosowania przedstawiony regulamin głosowania tajnego w sprawie 
wyboru Wicestarosty Sierpeckiego został przyjęty.



Przyjęty regulamin głosowania tajnego w sprawie wyboru Wicestarosty Sierpeckiego 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pan Mariusz Turalski powiedział, że przed chwilą została zgłoszona kandydatura 
Pana Wojciecha Rychtera na funkcję Wicestarosty Sierpeckiego, który wraził zgodę. 
Wobec powyższego poprosił kandydata o przedstawienie przebiegu kariery oraz 
wizję funkcjonowania oświaty i służby zdrowia.

Pan Wojciech Rychter powiedział, że w samorządzie pracuje od roku 2003, 
zaczynając od Przewodniczącego Osiedla. Następnie powiedział, że sprawował 
funkcję radnego Rady Miasta w Sierpcu, natomiast w Radzie Powiatu funkcję 
radnego sprawuje drugą kadencję. Jeżeli chodzi o pracę w samorządzie Powiatu 
Sierpeckiego powiedział, że bardzo mocno skupia się na sprawach społecznych, ale 
również nie obca jest mu działalność na rzecz szpitala. Dodał, że bardzo dużo 
w poprzedniej kadencji pomagał szpitalowi poprzez pomoc w zakupach sprzętu oraz 
wyposażeniu szpitala, gdzie osobiście uczestniczył w organizacji akcji. Dodał, 
że będzie dbał o to, aby ten szpital funkcjonował, aby nie było zagrożenia zamknięcia 
szpitala. Dodał, że uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Powiatu, kiedy to zaistniała 
bardzo trudna sytuacja w szpitalu, kiedy to Pani Beata Bany -  Dyrektor SPZZOZ 
w Sierpcu złożyła wypowiedzenie. Wówczas podjęta została szybka decyzja, aby 
powołać p.o. Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu w osobie Pana Rafała Wiśniewskiego 
i dzięki temu mógł on podjąć działania mające na celu podpisane kontraktów na rok 
2018 rok. W ciągu najbliższych dni p.o. Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu mający 
stosowne pełnomocnictwo podjął działania doprowadzające do podpisania 
kontraktów z lekarzami, aby zapewnić mieszkańcom Powiatu opiekę medyczną. 
Podkreślił, że na chwilę obecną należy zostawić politykę na końcu, a należy zwrócić 
szczególną uwagę na mieszkańców Powiatu, ponieważ istniało zagrożenie 
wystąpienia dużych konsekwencji związanych z zamknięciem, bądź wygaszaniem 
działalności 3 oddziałów w SPZZOZ w Sierpcu.

Obrady sesji opuścił Pan Marek Gąsiorowki (godz.ll:00) Stan obecnych 
radnych -1 6  osób.

Pan Mariusz Turalski zapytał o wykształcenie Pana Wojciecha Rychtera oraz 
zapytał jak Pan Rychter ocenia pracę Pani Beaty Bany jako Dyrektora SPZZOZ 
w Sierpcu.

Pan Wojciech Rychter wyjaśnił, że posiada wykształcenie średnie zawodowe. 
Odnosząc się do zapytania odnoszącego się do oceny pracy Pani Beaty Bany 
powiedział, że był za wyborem Jej na Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu, ceniąc sobie Jej 
umiejętności, jeżeli chodzi o ekonomię. Dodał, że był czas kiedy to pomagał Pani 
Becie Bany poszukać mieszkania w Sierpcu. Podkreślił, że „w pewnym momencie 
Pani Beata Bany po prostu w jakiś sposób została przez niektóre osoby przyciskana. 
Była bardzo słabą kobietą, filigranową i nie potrafiła postawić swojego stanowiska
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jakie zajmowała i odpowiadała”.

Na obrady sesji powrócił Pan Marek Gąsiorowski (godz.llrO). Stan obecnych 
radnych -1 7  osób.

Pan Jarosław Ocicki odnosząc się do informacji przekazanych na temat możliwości 
zamknięcia szpitala podkreślił, że w tym względzie należałoby zwrócić szczególną 
uwagę na problemy jakie postawili lekarze w związku z podpisaniem nowych 
kontraktów. Lekarze nie składając ofert na ogłoszony konkurs chcieli się pozbyć Pani 
Beaty Bany z funkcji Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu.

Pan Juliusz Gorzkoś - Wicestarosta powiedział, że Pan Sławomir Olejniczak oraz 
w prezentacji swojej osoby Pan Wojciech Rychter zeszli z tematu. Dodał, że przez 
cały rok analizowano budżet, który na rok 2017 przyszło realizować. W tym budżecie 
od samego początku założono stratę. Mówiono otwarcie o wszystkich zagrożeniach, 
że do końca września jest finansowanie na zasadach, które obowiązywały wcześniej, 
które stanowią zagrożenie, że punktem zwrotnym będą nowe podpisywane kontrakty. 
Dodał, że „to nie to, że Pani Dyrektor Bany nie chciała, tylko chodziło o siłę 
charakteru, gdzie nie została wsparta”.

Ad. pkt 5.

Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego 
w sprawie wyboru Wicestarosty Sierpeckiego.

Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatury co najmniej 3 radnych do 
pracy w komisji skrutacyjnej. Dodał, że osoba kandydująca nie może wchodzić 
w skład komisji skrutacyjnej.

Następnie Pan Przewodniczący zgłosił kandydaturę Pani Marii Lejman do składu 
komisji skrutacyjnej. Zapytał, czy Pani Maria Lejman wyraża zgodę na pracę 
w komisji skrutacyjnej?

Pani Maria Lejman wyraziła zgodę.

Pan Przewodniczący następnie zgłosił kandydaturę Pana Stanisława Pawłowskiego 
do pracy w komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie 
wyboru Wicestarosty Sierpeckiego. Zapytał, czy Pan Stanisław Pawłowski wyraża 
zgodę?

Pan Stanisław Pawłowski wyraził zgodę.

Pani Krystyna Kozicka zgłosiła kandydaturę Pana Wiesława Tomkalskiego do 
pracy w komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie 
wyboru Wicestarosty Sierpeckiego.

Pan Przewodniczący zapytał, czy Pan Wiesław Tomkalski wyraża zgodę?



Pan Wiesław Tomkalski wyraził zgodę.

Pan Przewodniczący podziękował za zgłoszenie kandydatów do pracy w komisji 
skrutacyjnej mającej na celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru 
Wicestarosty Sierpeckiego. Stwierdził, że do komisji skrutacyjnej zgłoszono:

1) Panią Marię Lejman,

2) Pana Stanisława Pawłowskiego,

3) Pana Wiesława Tomkalskiego.

Następnie poddał pod głosowanie skład komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia 
tajnego głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Sierpeckiego.

Głosowanie:

za-13,

wstrzymujących się -  4.

W wyniku głosowania skład komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego 
głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Sierpeckiego o następującym składzie:

1) Pani Maria Lejman,
2) Pan Stanisław Pawłowski,

3) Pan Wiesław Tomkalski 

został przyjęty.

Następnie Pan Przewodniczący ogłosił 10-minutową (godz.ll:15) przerwę, 
celem ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej oraz przygotowania kart do 
głosowania.

^  Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
(godz. 11:25). Stan obecnych radnych -  17 osób.

Ad. pkt 6.

Głosowanie tajne w sprawie wyboru Wicestarosty Sierpeckiego.

Pan Przewodniczący poprosił komisję skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania 
(karty zostały ostemplowane oraz podpisane przez Przewodniczącego obrad oraz 
przeliczone w obecności radnych).

Pan Wiesław Tomkalski wyczytywał z listy kolejno Radnych, którzy podchodzili do 
urny i oddali głos.
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Następnie Pan Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę na 
podliczenie głosów (godz. 11:30).

Po przerwie (godz: 11:40, stan obecnych radnych 17 osób), Pan Przewodniczący 
poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przeczytanie Protokołu 
z wyboru Wicestarosty Sierpeckiego.

Radna Pani Maria Lejman -  Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała 
protokół /Protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu )
Pan Wojciech Rychter otrzymał:

za wyborem -  10 głosów, 
przeciw wyborowi -  6 głosów, 
wstrzymujących się -  1 głos.

^  W związku z powyższym Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 
na Wicestarostę Sierpeckiego zwykłą większością głosów, został wybrany Pan 
Wojciech Rychter.

Głos zabrał Pan Wojciech Rychter, który złożył podziękowanie Panu Staroście 
Sierpeckiemu za zgłoszenie Jego kandydatury na stanowisko Wicestarosty 
Sierpeckiego oraz przegłosowanie sprawy. Dodał, że była to dla niego bardzo trudna 
decyzja. Podkreślił, że będzie starał się wszystko robić, aby było jak najlepiej. 
Podkreślił, że nie ma zamiaru „obiecywać nie wiadomo czego”, ale będzie sumiennie 
pracował na rzecz Powiatu Sierpeckiego oraz mieszkańców.

Ad. pkt 7.

Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór w głosowaniu tajnym Wicestarosty 
Sierpeckiego.

Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach.

Pan Jerzy Suski -  Radca prawny wyjaśnił, że w orzecznictwie sądów 
administracyjnych oraz w doktrynie prawa, rozbieżne są poglądy, czy wybór 
przewidziany przez ustawę w trybie tajnym powinien być stwierdzany następnie 
uchwałą podejmowaną w głosowaniu jawnym. Podkreślił, że w orzecznictwie 
dominuje stanowisko, że tak, co jest potwierdzone wyrokiem sądu NSA z dnia 
31 sierpnia 2000 roku II/SA/ 762/00 oraz wyrokiem Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp z 2008 roku, w których to wyrokach takie 
stanowisko wyrażono, że w procesie wyborów dokonywanych na funkcje 
przewidziane w ustawie w wyborach tajnych dokonywane są dwa akty, realizację 
w głosowaniu tajnym przez oddanie głosów na kandydatów, a następnie ogłoszenie 
wyników przez komisję skrutacyjną. Jest to akt podstawowy i decydujący o wyborze.
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Natomiast jego uzewnętrznienie następuje w formie uchwały Rady Powiatu 
stwierdzającej wybór na jedną z funkcji, mający wyłącznie charakter deklaratoryjny. 
W tym głosowaniu jawnym, stwierdzającym dokonanie wyboru rada nie dokonuje 
wyboru, ponieważ ten wybór został już dokonany. Rada stwierdza tylko tyle, 
że w głosowaniu tajnym został dokonany wybór. Czyli innymi słowy potwierdzony 
zostanie fakt w uchwale jawnej, że odbył się akt tajnego głosowania i nie ma do 
niego istotnych zastrzeżeń, że ten wybór został dokonany. W związku z powyższym 
Pan Mecenas podkreślił, że niniejsza uchwała powinna zostać przegłosowana 
jakkolwiek są stanowiska też przeciwne twierdzące, że uchwała jest podjęta w chwili 
głosowania tajnego. Dodał, że zgodnie z praktyką przyjęta w Radzie Powiatu 
w Sierpcu w poszczególnych kadencjach, że po wyborach tajnych zawsze były 
podejmowane uchwały w głosowaniu jawnym stwierdzające wybór. Podkreślił, 
że przy zmianie statutu należałoby tę kwestię doprecyzować i wówczas Statut 
stwierdzałby wyraźnie, że głosowanie tajne jest już podjęciem uchwały. Dopóki tego 
nie ma Pan Mecenas zaproponował podjęcie niniejszej uchwały, która będzie 

£  jedynym aktem, który będzie mógł zostać wysłany do Wojewody Mazowieckiego 
jako organu nadzorczego.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:

wstrzymujących się -  6.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 271.XLVI.2017

w sprawie stwierdzenia wyboru w głosowaniu tajnym Wicestarosty Sierpeckiego

/Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.

Pan Przewodniczący pogratulował Panu Wojciechowi Rychterowi nowo wybranemu 
Wicestaroście Sierpeckiemu, życząc owocnej współpracy.
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Ad. pkt 8. 
Zamknięcie obrad.

Pan Przewodniczący poinformował, iż porządek obrad został wyczerpany, 
w związku z powyższym zamyka XLVII sesję V kadencji Rady Powiatu 
w Sierpcu.

Protokołowała 

Dominika Pawłowska
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LISTA OBECNOŚCI
R A D N Y C H

RADY POWIATU W SIERPCU

na obradach XLVII nadzwyczajnej sesji w dniu 9 stycznia 2018 roku

Lp. NAZWISKO I IMIĘ Podpis

1. Błaszczyk Marcin
____ / ̂ __

2. Gąsiorowski Marek

3. Gorzkoś Juliusz

4 Cześnik Andrzej V f
5. Kozicka Krystyna

6. Laskowski Jan
u  '

7. Lejman Maria Magdalena /  /  Jj

8. Misztal Bogdan Sylwester
i jj

9. Ocicki Jarosław

10. Olejniczak Sławomir c y

11. Pakieła Paweł __14-*/»

_____________
12. Pawłowski Stanisław

13. Rychter Wojciech Adam j  i / 1r / .
14. Rzeszotarski Jan 7 /

15. Siwiec Krystyna /J óflk(W Q
16. Tomkalski Wiesław

f  ^ ..."

17. Turalski Mariusz


