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Protokół nr 1/I 
 

z  uroczystej sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 1 grudnia 2014 r.  

 
 
 Najstarsza wiekiem radna Krystyna Łapacz na wstępie powitała radnych 
oraz zaproszonych gości – listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu. 
 
Protokołuje Justyna Tarka. 
 
 Radna seniorka poprosiła wszystkich o powstanie i wydała polecenie 
wprowadzenia sztandaru Rady Powiatu Kwidzyńskiego. 
 
 Następnie o zabranie głosu poprosiła  Przewodniczącego Powiatowej 
Komisji Wyborczej Pana Marka Szymanka. 
 
 Ad. 1. Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej Pan Marek 
Szymanek przedstawił radnych, którzy zostali wybrani w wyborach 
samorządowych do Rady Powiatu Kwidzyńskiego, pogratulował wyboru  
i wręczył zaświadczenia. 
 
 Ad. 2. Otwarcia I Sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego kadencji 2014-2018 
zgodnie z Postanowieniem Nr 21/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku  
z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranych 
rad powiatów objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego  
w Gdańsku dokonała najstarsza wiekiem radna Krystyna Łapacz. 
 
 Ad. 3. Radna seniorka odczytała dalszy porządek sesji.  

 
4. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
5. Ślubowanie radnych. 
6. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu. 
7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 
8. Zamkniecie obrad sesji. 

 
 Ad.4. Oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu I sesji 
Rady Powiatu uczestniczy 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 21 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji. 
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 Ad.5.  Radna seniorka przystąpiła do uroczystego ślubowania przez 
radnych. Odczytała tekst ślubowania, a następnie  wymieniła w kolejności 
nazwiska radnych, którzy po odczytaniu nazwiska wypowiedzieli słowo -  
„ Ślubuj ę”  i niektórzy radni dodali: „ Tak mi dopomóż Bóg”. 
 
Sztandar Rady Powiatu Kwidzyńskiego wyprowadzono. 

 
 Ad.6. Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad: Wybór 
Przewodniczącego Rady Powiatu. 
 
Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radna seniorka Krystyna Łapacz poprosiła  o zgłaszanie kandydatur do komisji 
skrutacyjnej. Zaproponowała, aby komisja skrutacyjna pracowała w cztero 
osobowym składzie. 
 
Radny Andrzej Fortuna do Komisji Skrutacyjnej  zaproponował kandydaturę 
radnej Bożeny Rybus. 

  
Radna Bożena Rybus wyraziła zgodę. 

 
Radny Antoni Barganowski do Komisji Skrutacyjnej zaproponował 
kandydaturę  radnego Piotra Wilka.  

 
 Radny Piotr Wilk wyraził zgodę. 
 

Radny Mirosław Górski do Komisji Skrutacyjnej zaproponował kandydaturę  
radnego Zbigniewa Kobana. 
 

 Radny Zbigniew Koban wyraził zgodę. 
 

 W związku z tym, że nie zgłoszono więcej kandydatur Komisja 
Skrutacyjna będzie pracowała w składzie  3 osobowym.  Do Komisji 
Skrutacyjnej zgłoszono radnych: Bożenę Rybus, Piotra Wilka i Zbigniewa 
Kobana.  
 
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 19 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie wybrała skład Komisji Skrutacyjnej. 

 
Komisja Skrutacyjna została wybrana. 

 
 Po ukonstytuowaniu się członkowie Komisji Skrutacyjnej na 
przewodniczącą wybrali radną Bożenę Rybus. 
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Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu. 

 
Radna Seniorka poprosiła o zgłaszanie kandydatur. 

 
 Radny Antoni Barganowski na Przewodniczącego Rady Powiatu zgłosił 
kandydaturę radnego Jerzego Śniega i uzasadnił swoją propozycję. 

 
Radny Jerzy Śnieg wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady 
Powiatu. 

 
 Wobec braku innych propozycji listę kandydatów zamknięto. Zgłoszono 
kandydaturę radnego Pana Jerzego Śniega.   Radna seniorka poinformowała, że 
Przewodniczącego Rady Powiatu wybiera się bezwzględną większością głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu 
tajnym, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.  
Poprosiła Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. 

 
Ogłoszono 10 - minutową przerwę. 
 

 Po przerwie wznowiono obrady. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 
Bożena Rybus wyjaśniła zasady i sposób głosowania na Przewodniczącego 
Rady Powiatu. Każdy z radnych otrzymał kartę do głosowania za 
pokwitowaniem odbioru. Następnie  przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 
Bożena Rybus odczytała nazwiska radnych, którzy po odczytaniu swojego 
nazwiska wrzucili kartę do urny. Komisja skrutacyjna udała się na przeliczenie 
głosów i sporządzenie protokołu. 

 
Ogłoszono 10 - minutowa przerwę. 
 

 Po przerwie przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Bożena Rybus 
odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania. Na 
Przewodniczącego Rady Powiatu kandydat  Jerzy Śnieg  otrzymał następującą 
ilość głosów : za - 14 osób, przeciw – 5 osób, wstrzymujących się - 0 osób – lista 
do głosowania, karty do głosowania i protokół  Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki  
nr 3,4 i 5 do protokołu. 

 
Wobec powyższego Przewodniczącym Rady Powiatu Kwidzyńskiego został 
Jerzy Śnieg. 
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Radna seniorka Krystyna Łapacz odczytała: 
 

Uchwałę Nr I/1/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 grudnia 2014 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu ( załącznik nr 6 do protokołu). 

 
Radna Seniorka przekazała prowadzenie sesji wybranemu Przewodniczącemu 
Rady Powiatu Jerzemu Śniegowi. 
 
Jerzy Śnieg przewodniczący Rady Powiatu podziękował za okazane zaufanie  
i wybór na Przewodniczącego Rady Powiatu. 
 
 Ad. 7. Przewodniczący Rady  Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
kolejnego punktu porządku obrad : Wybór Wiceprzewodniczących Rady 
Powiatu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił o zgłaszanie 
kandydatur na pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.  
 
Radny Jerzy Godzik na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu zgłosił 
kandydaturę radnego Andrzeja Zwolaka wraz z ich uzasadnieniem. 
 
Radny Andrzej Zwolak wyraził zgodę na kandydowanie na 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 
 
Wobec braku innych propozycji listę kandydatów zamknięto. Zgłoszono 
kandydaturę radnego Pana Andrzeja Zwolaka.  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu wybiera się bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 
14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.  
Poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. 

 
Ogłoszono 10 - minutową przerwę. 
 

 Po przerwie wznowiono obrady. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 
Bożena Rybus wyjaśniła zasady i sposób głosowania na Wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu. Każdy z radnych otrzymał kartę do głosowania za 
pokwitowaniem odbioru. Następnie  przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 
Bożena Rybus odczytała nazwiska radnych, którzy po odczytaniu swojego 
nazwiska wrzucili kartę do urny. Komisja skrutacyjna udała się na przeliczenie 
głosów i sporządzenie protokołu. 

 



 5 

Ogłoszono 10 - minutowa przerwę. 
 

 Po przerwie przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Bożena Rybus 
odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania. Na 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu kandydat  Andrzej Zwolak  otrzymał 
następującą ilość głosów : za - 14 osób, przeciw – 2 osoby, wstrzymały się - 3 
osoby – lista do głosowania, karty do głosowania i protokół  Komisji Skrutacyjnej stanowią 
załączniki nr 7,8 i 9 do protokołu. 
 
Wobec powyższego Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
został Andrzej Zwolak. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał: 

 
Uchwałę Nr I/2/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia  1 grudnia 2014 r.  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu ( załącznik nr 10 do 
protokołu). 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił o zgłaszanie 
kandydatur na drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.  
 
 
Radny Mirosław Górski na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu zgłosił 
kandydaturę radnego Marka Strociaka  wraz z ich uzasadnieniem. 
 
Radny Marek Strociak wyraził zgodę na kandydowanie na 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 
 
Radny Tomasz Świerczek na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu zgłosił 
kandydaturę radnej Ewy Stec wraz z ich uzasadnieniem. 
 
Radna Ewa Stec wyraziła zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu. 
 
Wobec braku innych propozycji listę kandydatów zamknięto. Zgłoszono 
kandydatury radnych Pana Marka Strociaka i Pani Ewy Stec.   
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu wybiera się bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 
14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.  
Poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. 
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Ogłoszono 10 - minutową przerwę. 
 

 Po przerwie wznowiono obrady. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 
Bożena Rybus wyjaśniła zasady i sposób głosowania na Wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu. Każdy z radnych otrzymał kartę do głosowania za 
pokwitowaniem odbioru. Następnie  przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 
Bożena Rybus odczytała nazwiska radnych, którzy po odczytaniu swojego 
nazwiska wrzucili kartę do urny. Komisja skrutacyjna udała się na przeliczenie 
głosów i sporządzenie protokołu. 

 
Ogłoszono 10 - minutowa przerwę. 
 

 Po przerwie przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Bożena Rybus 
odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania. Na 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów: Marek Strociak za - 5 osób, przeciw – 0 osób, 
wstrzymało się - 0 osób, Ewa Stec za - 13 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymała 
się - 1 osoba, – lista do głosowania, karty do głosowania i protokół  Komisji Skrutacyjnej 
stanowią załączniki nr 11,12 i 13 do protokołu. 
 
Wobec powyższego Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
została Ewa Stec. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał: 

 
Uchwałę Nr I/3/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia  1 grudnia 2014 r.  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu ( załącznik nr 14 do 
protokołu). 
 
Radny Andrzej Fortuna zgłosił wniosek formalny o uzupełnienie porządku 
obrad poprzez dodanie do porządku obrad następujących punktów: 
8. Wybór Starosty Kwidzyńskiego,  
9. Wybór Wicestarosty Kwidzyńskiego,  
10. Wybór Członków Zarządu,  
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 
12. Wnioski i oświadczenia. 
13. Zamknięcie obrad sesji.  
 
W dyskusji głos zabrali:  
 
 Radny Mirosław Górski – proszę  o wyjaśnienie  w jakim trybie 
złożenie takiego wniosku jest możliwe bo w załączonym porządku obrad 
powinien nastąpić pkt.8 Zamknięcie obrad. Czy to jest teraz tak, że w każdym 
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momencie sesji albo tuż przed jej zakończeniem każdy radny będzie mógł 
wystąpić z wnioskiem o rozszerzenie programu bo być może tak prawo 
przewiduje ale wydaje mi się, że ustalamy pewien porządek i ten porządek 
pozwala nam na zorganizowanie również  naszych stanowisk na sesję, 
powołaniem Klubów co uważam za rzecz ważną przed głosowaniem na temat 
powołania zarządu, uzgodnienia wspólnych stanowisk. Państwo chcecie nas 
tego pozbawić i uważam, że jak przed chwileczką daliście państwo wyraz  
w głosowaniu na stanowisko wiceprzewodniczącego. Jak sobie wyobrażacie 
kształt reprezentacji mieszkańców w Radzie Powiatu, tak państwo chcecie nam 
przedstawić tutaj pewnego rodzaju lekcje jak będzie wyglądało przestrzeganie 
podstawowychi elementarnych zasad demokratycznych w tejże radzie.  
W imieniu swoim i być może Klubu, którego państwo nie pozwoliliście nam 
jeszcze powołać chciałbym w tej sprawie stanowczo zaprotestować  
i powiedzieć, że uważam takie działanie za wyjątkowo naganne.  
 
 Radny Andrzej Fortuna – wydawało mi się, że dość wyraźnie podałem 
podstawę prawną na podstawie której wnoszę o uzupełnienie, jeżeli jest 
potrzebne wytłumaczenie tego to poproszę Pana mecenasa Janusza Styka czy to 
co zgłosiłem jest zgodne z prawem. Padła jakby pierwsza deklaracja ze strony 
radnego Mirosława Górskiego czysto polityczna.  
 
 Radny Zbigniew Koban -  w dniu dzisiejszym rozpoczynamy nową 
kadencję i kształtują się pewne zwyczaje i obyczaje polityczne. Powołanie 
Zarządu jest częścią i działaniem ewidentnie politycznym. Więc mówienie  
o tym, że tutaj pada jakaś deklaracja polityczna, to z pana strony padła 
deklaracja polityczna i nie widzę w tym nic złego. To jest normalna rzecz, że 
politycy stosują język polityki i prowadzą deklaracje polityczne. Uważam, że 
budowanie tych standardów, które państwo dzisiaj proponujecie, które są 
kontynuacją tego co było w poprzedniej kadencji pokazują to jakimi metodami 
zamierzacie sprawować władzę. Uważacie, że z opozycją nie należy się w ogóle 
liczyć i niczego z nią konsultować. Wiem, że macie tutaj „szable”, które za 
chwileczkę użyjecie, przegłosujecie wszystko większością głosów. To w niczym 
nie zmienia faktu, że uważamy takie działanie za niewłaściwe politycznie  
i dlatego apelujemy o to żeby od tej zmiany porządku odstąpić i żeby zwołać  
w normalnym trybie sesję na której tak ważne sprawy jak powołanie Zarządu  
i ustalenie najważniejszych dla powiatu decyzji personalnych na najbliższe 
cztery lata. Rozumiem, że niektórzy ludzie już tupią i nie mogą wytrzymać żeby 
tych stanowisk nie objąć. Myślę, że 14 szabli to bezpieczna sytuacja, tutaj nie 
trzeba niczego przyśpieszać. Apelujemy o to, żeby zrobić to w normalnym 
trybie. Radni zostali powiadomieni o porządku obrad i do takiego porządku się 
przygotowali na dzisiejszą sesję. Państwo próbujecie w sposób arbitralny, 
zgodnie z ustawą ale jednak w sposób arbitralny podjąć tą decyzję. Uważamy to 
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za postępowanie skandaliczne ale ono się wpisuje w ciąg działań PO i SLD jak 
również PSL, który się przyłącza.  
 
 Radny Mirosław Górski – chciałem potwierdzić, że złożyłem deklarację 
polityczną już dawno temu wstępując do Partii Prawo i Sprawiedliwość i potem 
dawno temu podpisując zgodę na kandydowanie z listy tej partii nie widzę  
w tym nic nagannego. Wyrzut  który brzmiał w głosie kolegi radnego jest dla 
mnie zupełnie niezrozumiały. Może dlatego, że państwo ukrywacie się pod 
kryptonimem OPS będąc w istocie członkami, działaczami Platformy 
Obywatelskiej.  
 
 Radca prawny Janusz Styk – do mnie należy ocena prawna składanych 
wniosków. Zacytuję art. 15 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym „Rada 
powiatu może wprowadzać zmiany w porządku bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu rady”. Ten zapis ustawy jest potwierdzony  
w Statucie Powiatu Kwidzyńskiego. Wniosek o uzupełnienie lub zmianę  
w porządku obrad może złożyć, radny, komisja, klub radnych albo zarząd. Więc 
co do kwestii formalno – prawnych moim zdaniem wątpliwości nie ma żadnych.   
 
 Radny Zbigniew Koban -  z jaka data wpłynęła rezygnacja Pana Romana 
Bery do Zarządu Powiatu? 
 
 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg – z dniem 26 listopada 2014 r.  
 
 Następnie Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania 
nad zmianą porządku obrad poprzez dodanie punktów: 
8. Wybór Starosty Kwidzyńskiego,  
9. Wybór Wicestarosty Kwidzyńskiego,  
10. Wybór Członków Zarządu,  
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 
12. Wnioski i oświadczenia. 
13. Zamknięcie obrad sesji.  

 
Za przyjęciem głosowało – 14 osób, przeciw głosowało -5 osób, 
wstrzymujących głosów nie było. 

 
Wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty ( załącznik nr 15 do protokołu) 
 
Następnie  przewodniczący Rady Powiatu odczytał  dalszy porządek obrad I 
Sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego z uwzględnieniem przyjętych  zmian. 
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8.   Wybór Starosty Kwidzyńskiego. 
9.   Wybór Wicestarosty Kwidzyńskiego.  
10. Wybór Członków Zarządu. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu  

radnego. 
12. Wnioski i oświadczenia. 
13. Zamknięcie obrad sesji.  
 
Ad. 8. Przewodniczący Rady  Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 

kolejnego punktu porządku obrad: Wybór Starosty Kwidzyńskiego. 
 
 Radny Mirosław Górski – jako, że jasno określiłem stanowisko moje  
i przyszłego klubu naszych radnych, uważamy, że jest to postępowanie 
skandaliczne, niezgodne z elementarnymi zasadami pewnych procedur 
demokratycznych. Oświadczam, że w tym uczestniczyć dzisiaj nie będziemy, 
opuszczamy salę, dziękuje bardzo.  
 

Radni Prawa i Sprawiedliwości opuścili salę obrad. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił o zgłaszanie 
kandydatur. 
 
 Wiceprzewodniczący Andrzej Zwolak  w imieniu Obywatelskiego 
Porozumienia Samorządowego  zgłosił kandydaturę obecnego starosty Pana 
Jerzego Godzika wraz z uzasadnieniem. 
 
Radny Jerzy Godzik wyraził zgodę na kandydowanie na Starostę 
Kwidzyńskiego. 
 
 Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy 
Śnieg zamknął listę kandydatur. Poinformował, że  starostę wybiera się 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu 
tajnym, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym.  
 
 Ze względu na to, że Komisja Skrutacyjna nie jest kompletna ponieważ 
kolega radny Zbigniew Koban opuścił salę proszę o zgłoszenie kandydata w 
ramach uzupełnienia komisji. 
 
 Wiceprzewodnicząca Ewa Stec do Komisji Skrutacyjnej  zaproponowała 
kandydaturę radnego Tomasza Świerczka. 

  
Radny Tomasz Świerczek wyraził zgodę. 
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 Następnie Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg przystąpił do głosowania 
nad zmianą składu Komisji Skrutacyjnej poprzez zastąpienie radnego Zbigniewa 
Kobana radnym Tomaszem Świerczkiem.   
 
W związku z opuszczeniem sali obrad przez Radnych Prawa i Sprawiedliwości  
na posiedzeniu sesji uczestniczy 14 radnych. 
 
Rada Powiatu w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu 
jednogłośnie  przyjęła zmianę w składzie Komisji Skrutacyjnej.  
 
 
Następnie Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg  poprosił Komisję Skrutacyjną  
o przygotowanie kart do głosowania i ogłosił 5-cio minutową przerwę. 
 
 Po przerwie wznowiono obrady. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 
Bożena Rybus poinformował, radnych o zasadach głosowania.Każdy radny po 
wyczytaniu nazwiska odebrał kartę do głosowania za pokwitowaniem. 
 
 Następnie przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Bożena Rybus odczytała 
nazwiska radnych, którzy po wyczytaniu swojego nazwiska wrzucili kartę do 
urny. 
 
 Komisja Skrutacyjna udała się  na przeliczenie głosu i sporządzenie 
protokołu. Po przeliczeniu głosów i sporządzeniu protokołu przewodnicząca 
Komisji Skrutacyjnej Bożena Rybus odczytała protokół z wyników głosowania i 
wyboru Starosty Kwidzyńskiego w dniu 1 grudnia 2014 r. Poinformowała, że 
kandydat Jerzy Godzik otrzymał głosów: za - 14, przeciw – 0, wstrzymujących 
się – 0 (lista do głosowania, karty do głosowania i protokół  Komisji Skrutacyjnej stanowią 
załączniki nr 16,17 i 18 do protokołu). 
 
 Starostą Kwidzyńskim został Jerzy Godzik. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał: 
 
Uchwałę Nr I/4/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 grudnia 2014 r.  
w sprawie wyboru Starosty Kwidzyńskiego ( załącznik nr 19 do  protokołu). 
 
Starosta Jerzy Godzik zabierając głos  podziękował za  wybór.  
 
 Ad. 9. Przewodniczący Rady  Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
kolejnego punktu porządku obrad: Wybór Wicestarosty Kwidzyńskiego.  
 



 11 

Starosta Jerzy Godzik zaproponował kandydaturę Pan Andrzeja Fortunę na 
wicestarostę wraz z uzasadnieniem.  
 
Radny Andrzej Fortuna wyraził zgodę na kandydowanie. 

 
 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg poinformował że  wicestarostę  
wybiera się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy 
o samorządzie powiatowym.  
Poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i o ogłosił  
5-cio minutową przerwę. 
 
 Po przerwie wznowiono obrady. Głos zabrała Bożena Rybus 
przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej informując o zasadach głosowania. 
Każdy radny po wyczytaniu nazwiska odebrał kartę do głosowania za 
pokwitowaniem. Następnie przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Bożena 
Rybus odczytała nazwiska radnych, którzy po wyczytaniu swojego nazwiska 
wrzucili kartę do urny. 
 
 Komisja Skrutacyjna udała się  na przeliczenie głosów i sporządzenie 
protokołu. 
 
 Po przeliczeniu głosów i sporządzeniu protokołu przewodnicząca Komisji 
Skrutacyjnej Bożena Rybus  odczytała protokół z wyników głosowania i wyboru 
Wicestarosty Kwidzyńskiego w dniu 1 grudnia 2014 r. Poinformował, że 
kandydat Andrzej Fortuna otrzymał głosów: za - 14, przeciw – 0,            
wstrzymujących się – 0. Komisja Stwierdza, że na wicestarostę kwidzyńskiego 
wybrano Andrzeja Fortun ę ( lista do głosowania, karty do głosowania i protokół  
Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki nr 20,21 i 22 do protokołu). 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał: 
 
Uchwałę Nr I/5/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 grudnia 2014 r.  
w sprawie wyboru Wicestarosty Kwidzyńskiego ( załącznik nr 23 do  protokołu). 
 
Pan Wicestarosta Andrzej Fortuna podziękował Panu Staroście Jerzemu 
Godzikowi, który zdecydował się powierzyć mu tę funkcję oraz wszystkim 
radnym, którzy głosowali w tych wyborach.  
 
 Ad. 10. Przewodniczący Rady  Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do 
kolejnego punktu porządku obrad: Wybór Członków Zarządu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił o zgłaszanie 
kandydatury na pierwszego Członka Zarządu.  
 
Starosta Jerzy Godzik zaproponował kandydaturę Pana Włodzimierza 
Dawidowskiego na członka zarządu wraz z uzasadnieniem.  
 
Radny Włodzimierz Dawidowski wyraził zgodę na kandydowanie. 

 
Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg poinformował, że członków zarządu wybiera 
się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego 
składu Rady, w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o 
samorządzie powiatowym.  
Poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i ogłosił  
przerwę. 
 
 Po przerwie wznowiono obrady. Głos zabrała Bożena Rybus 
przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej informując, że zasady są takie same jak 
przy wyborach na wicestarostę.  
 
 Każdy radny po wyczytaniu nazwiska odebrał kartę do głosowania za 
pokwitowaniem. 
 
 Następnie przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Bożena Rybus odczytała 
nazwiska radnych, którzy po wyczytaniu swojego nazwiska wrzucili kartę do 
urny.Komisja Skrutacyjna udała się  na przeliczenie głosów i sporządzenie 
protokołu. 
 
 Po przeliczeniu głosów i sporządzeniu protokołu przewodnicząca Komisji 
Skrutacyjnej Bożena Rybus odczytała protokół z wyników głosowania i wyboru 
członka zarządu w dniu 1 grudnia 2014 r. Poinformowała, że kandydat 
Włodzimierz Dawidowski otrzymał głosów: za - 14, przeciw – 0,            
wstrzymujących się – 0. Komisja stwierdza, że na członka  zarządu powiatu 
kwidzyńskiego  wybrano Włodzimierza Dawidowskiego ( lista do głosowania, 
karty do głosowania i protokół  Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki nr 24,25 i 26 do 
protokołu). 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał: 
 
Uchwałę Nr I/6/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 grudnia 2014 r.  
w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego ( załącznik nr 27 do  
protokołu). 
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Pan Włodzimierz Dawidowski podziękował panu Staroście oraz radnym za 
zaufanie. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił o zgłaszanie 
kandydatury na drugiego Członka Zarządu.  
 
Starosta Jerzy Godzik zaproponował kandydaturę Pani Danuty Woronowicz na 
drugiego członka zarządu wraz z uzasadnieniem.  
 
Pani Danuta Woronowicz wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 
 
 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg poinformował, że członków zarządu 
wybiera się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy 
o samorządzie powiatowym.  
Poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i ogłosił  
przerwę. 
 
 Po przerwie wznowiono obrady. Głos zabrała Bożena Rybus 
przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej informując, że zasady są takie same jak 
przy wyborach na wicestarostę. 
Każdy radny po wyczytaniu nazwiska odebrał kartę do głosowania za 
pokwitowaniem. 
Następnie przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Bożena Rybus odczytała 
nazwiska radnych, którzy po wyczytaniu swojego nazwiska wrzucili kartę do 
urny.  Komisja Skrutacyjna udała się  na przeliczenie głosów i sporządzenie 
protokołu. 
 Po przeliczeniu głosów i sporządzeniu protokołu, przewodnicząca 
Komisji Skrutacyjnej Bożena Rybus odczytała protokół z wyników głosowania i 
wyboru członka zarządu w dniu 1 grudnia 2014 r. Poinformowała, że kandydat 
Danuta Woronowicz otrzymała głosów: za - 14, przeciw – 0, wstrzymujących 
się – 1 osoba. Komisja stwierdza, że na członka  Zarządu Powiatu 
Kwidzyńskiego  wybrano Danutę Woronowicz ) lista do głosowania, karty do 
głosowania i protokół  Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki nr 28,29 i 30 do protokołu). 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał: 
 
Uchwałę Nr I/7/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 grudnia 2014 r.  
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego ( załącznik nr 31 do  
protokołu). 
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Pani Danuta Woronowicz podziękowała panu Staroście za to, że ponownie 
powierzył  jej pełnienie tej funkcji oraz radnym za wybór. 
 
 Ad.11. Przystąpiono do  punktu Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego. 
 
 Jerzy Śnieg – Przewodniczący Rady – odczytał  oświadczenie Pana 
Romana Bery w związku z odmową złożenia ślubowania -  załącznik nr 32 do 
protokołu. 
 
 Następnie Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg odczytał treść uchwały  
i przystąpiono do głosowania. 
 
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 14 radnych uczestniczących  
w posiedzeniu jednogłośnie przyjęła uchwałę. 
 

Uchwała została podjęta ( załącznik nr 33 do protokołu ). 
 

 Ad.12. Przystąpiono do  punktu Wnioski i oświadczenia. 
 
 Antoni Barganowski – radny – oświadczył, że w dniu 1 grudnia b.r. 
ukonstytuował się  Klub SLD w Radzie Powiatu. Zapewnił, że   są otwarci na 
współpracę ze wszystkimi Klubami i radnymi w IV kadencji. 
 
 Jerzy Śnieg – Przewodniczący Rady - radni po sesji mogą odebrać 
projekt wieloletniej prognozy finansowej i projekt budżetu na 2014 r. z którymi 
należy się zapoznać, 
 
- przypomniał, że oświadczenia majątkowe należy złożyć w ciągu 30 dni od 
dnia ślubowania, 
 
- do 10 grudnia b.r. proszę składać swój udział w Komisjach Rady Powiatu 
Kwidzyńskiego 
 
 Ad.13. Wobec wyczerpania porządku  sesji Przewodniczący Rady 
Powiatu Kwidzyńskiego o godz. 1730 zamknął obrady I Sesji. 
 
Protokołowała 
Justyna Tarka 
                                                                                                    Przewodniczący Rady 

                                                                                  Jerzy Śnieg 


