PROTOKÓŁ NR XIV/10
z I Sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego IV kadencji
w dniu 1 grudnia 2010 roku
w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie
BR.0041-14/10
1. Otwarcie sesji.
Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Gnieźnieoskiego IV kadencji 2010 - 2014 została
zwołana przez Przewodniczącą Rady Powiatu III kadencji Danutę Winiarską na podstawie
art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
Otwarcia Sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego o godz. 13.20 w Centrum Kultury „Scena
to dziwna” w Gnieźnie dokonał najstarszy wiekiem radny obecny na sesji tj. Pan Jan
Gorzelaoczyk.
Na protokolanta sesji wyznaczono Mateusza Czornaka - podinspektora Biura Rady
Powiatu.
Radny senior przywitał radnych, przybyłych gości, dyrektorów wydziałów Starostwa
i jednostek organizacyjnych Powiatu Gnieźnieoskiego (lista obecności stanowi załącznik nr 1
do protokołu) oraz pozostałych gości, obecnych na sali obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
Zgodnie z listą obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) na sesję
przybyło 26 radnych z ustawowego 27 osobowego składu, na tej podstawie radny
prowadzący sesję stwierdził prawomocnośd obrad. W sesji nie wziął udziału radny Krzysztof
Derezioski.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
Radny Jan Gorzelaoczyk poinformował Radę, iż odmowa złożenia ślubowania zgodnie
z artykułem 190 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego.
Ponadto Pan Jan Gorzelaoczyk poinformował radnych, iż przed każdym radnych przedłożony
został tekst ślubowania przygotowany w oparciu o art. 20 ustawy o samorządzie
powiatowym i objaśnił, że:
po odczytaniu roty ślubowania w brzmieniu: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie
wykonywad obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Paostwa
Polskiego, czynid wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i
dobra obywateli, przestrzegad Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”
radny według uznania może dopowiedzied słowa „Tak mi dopomóż Bóg”.
Wg. listy obecności radny Jan Gorzelaoczyk wyczytał radnych do złożenia ślubowania:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Zbigniew Bręklewicz – złożył ślubowanie.
Tomasz Budasz – złożył ślubowanie.
Emilia Dutka – złożyła ślubowanie.
Robert Gaweł – złożył ślubowanie.
Rajmund Gąsiorek – złożył ślubowanie.
Jan Gorzelaoczyk – złożył ślubowanie.
Telesfor Gościniak – złożył ślubowanie.
Pan Marek Gotowała w związku z wykonywaniem pracy w ramach stosunku pracy
w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie (pełnienie funkcji dyrektora wydziału
organizacyjno-prawnego) przed złożeniem ślubowania na mocy artykułu 24 ust. 1
ustawy o samorządzie powiatowym poproszony został przed złożeniem ślubowania
o przedstawieni wniosku o urlop bezpłatny (wniosek stanowi zał. nr 3 do protokołu) –
złożył ślubowanie.
Jerzy Imbierowicz – złożył ślubowanie.
Pan Jacek Kowalski dnia 21 listopada 2010 roku został wybrany na Prezydenta Miasta
Gniezna. Obwieszczenie Paostwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r.
o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na
obszarze kraju przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku zostało
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski w
dniu 29 listopada 2010 roku Nr 88, poz. 1030. Ponadto dnia 26 listopada 2010 roku
pan Jacek Kowalski złożył pismo kierowane do Rady Powiatu Gnieźnieoskiego, iż
obejmuje urząd Prezydenta Miasta Gniezna. W związku z powyższym zgodnie z art.
190 ust. 1 punkt 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw mandat radnego pana Jacka
Kowalskiego ulega wygaśnięciu wskutek wyboru na urząd Prezydenta Miasta Gniezna.
Zdzisław Kujawa – złożył ślubowanie.
Andrzej Kwapich – złożył ślubowanie.
Pan Włodzimierz Losik w związku z pełnieniem funkcji kierownika powiatowej
jednostki organizacyjnej, tj.: w Zespole Szkół Gimnazjum i Liceum im. Michała
Kosmowskiego w Trzemesznie przed złożeniem ślubowania na mocy artykułu 24 ust.
1 ustawy o samorządzie powiatowym poproszony został o przedstawienie wniosku o
urlop bezpłatny (wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu) – złożył ślubowanie.
Maciej Łykowski – złożył ślubowanie.
Marcin Makohooski – złożył ślubowanie.
Ewa Mądra – radna w związku z pominięciem fragmentu ślubowania poproszona
została przez radnego prowadzącego sesję Jana Gorzelaoczyka o powtórzenie treści
roty ślubowania - złożyła ślubowanie.
Krzysztof Ostrowski – złożył ślubowanie.
Tadeusz Pietrzak – złożył ślubowanie.
Dariusz Pilak – złożył ślubowanie.
Marian Pokładecki – złożył ślubowanie.
Rafał Skweres – złożył ślubowanie.
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22.
23.
24.
25.
26.

Radosław Sobkowiak – złożył ślubowanie.
Stanisław Szczepaoski – złożył ślubowanie.
Marek Szóstak – złożył ślubowanie.
Anna Wójcik-Starczewska – złożyła ślubowanie.
Krystyna Żok – złożyła ślubowanie.

4. Przedstawienie porządku obrad.
Radny Jan Gorzelaoczyk odczytał porządek obrad ustalony przez Przewodniczącą Rady
Powiatu III kadencji:
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie kworum.
Złożenie ślubowania przez radnych.
Przedstawienie porządku obrad.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej do celu wyboru Przewodniczącego i dwóch
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Gnieźnieoskiego IV kadencji.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
7. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne głosy i informacje.
10. Zamknięcie sesji.
Radny senior zadał pytanie czy ktoś z radnych zgłasza zmiany do porządku obrad?
Zmiany do porządku obrad zgłosił radny Radosław Sobkowiak polegające na dodaniu punktu:
„Wybór Starosty Powiatu Gnieźnieoskiego” który zaproponował umieścid w punkcie 8
porządku obrad, dodaniu punktu „Wybór Wicestarosty Powiatu Gnieźnieoskiego” który
zaproponował umieścid w punkcie 9 porządku obrad, dodaniu punktu „Wybór członków
Zarządu Powiatu Gnieźnieoskiego” który zaproponował umieścid w punkcie 10 porządku
obrad oraz zmianę treści punktu 5 na: „Powołanie Komisji Skrutacyjnej do celu wyboru
Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Gnieźnieoskiego, Starosty
Powiatu Gnieźnieoskiego, Wicestarosty Powiatu Gnieźnieoskiego oraz członków Zarządu
Powiatu Gnieźnieoskiego IV kadencji.”. Poinformował także, że pozostałe punkty ulegną
przesunięciu według dalszej kolejności.
Zmianę do porządku obrad zaproponował radny Zdzisław Kujawa polegająca na dodaniu w
punkcie 11 projektu uchwały „w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady
Powiatu Gnieźnieoskiego Pana Jacka Kowalskiego.”. Poinformował także, że pozostałe
punkty ulegną przesunięciu według dalszej kolejności.
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W związku z brakiem dalszych propozycji zmian do porządku obrad radny senior zarządził
głosowanie nad przyjęciem blokiem wszystkich zgłoszonych zmian do porządku obrad I sesji
Rady Powiatu Gnieźnieoskiego IV kadencji.
W głosowaniu udział wzięło 25 radnych, w tym:
„za” głosowało

25

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0

Zmiany do porządku obrad I sesji został przyjęty jednogłośnie.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do celu wyboru Przewodniczącego, dwóch
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Gnieźnieoskiego, Starosty Powiatu
Gnieźnieoskiego, Wicestarosty Powiatu Gnieźnieoskiego oraz członków Zarządu
Powiatu Gnieźnieoskiego IV kadencji.
Radny Jan Gorzelaoczyk poinformował, iż dla sprawnego przeprowadzenia tajnego
głosowania należy powoład spośród rady Komisję Skrutacyjną, której zadaniem będzie:
objaśnienie sposobu głosowania
przygotowanie kart do głosowania, w tym ostemplowanie pieczęcią Rady Powiatu
przeprowadzenie głosowania i nadzór nad jego poprawnym przebiegiem
obliczenie głosów i sporządzenie protokołu
ogłoszenie wyników głosowania.
Radny senior poprosił o ustalenie liczby członków Komisji Skrutacyjnej (minimum
3 radnych, maksymalnie 6 radnych) przypominał także, że osoby kandydujące nie mogą
wchodzid w skład Komisji Skrutacyjnej.
Rada ustaliła, iż komisja będzie liczyła cztery osoby.
Radny Zdzisław Kujawa na członka komisji zgłosił radną Annę Wójcik – Starczewską.
Radny Radosław Sobkowiak na członka komisji zgłosił radnego Włodzimierza Losika.
Radny Marcin Makohooski na członka komisji zgłosił radnego Andrzeja Kwapicha.
Radny Krzysztof Ostrowski na członka komisji skrutacyjnej zgłosił radnego Marka Gotowałę.
W związku z brakiem dalszych zgłoszeo radny Jan Gorzelaoczyk przystąpił do głosowania w
sprawie ustalenia ilości członków i składu osobowego Komisji Skrutacyjnej.
W głosowaniu udział wzięło 25 radnych, w tym:
„za” głosowało

25

4

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0

Ilośd członków i skład osobowy Komisji Skrutacyjnej został ustalony jednogłośnie.
Radny prowadzący sesję ogłosił 10 minutową przerwę w celu ukonstytuowania się komisji,
przygotowania i przedstawienia regulaminu działania Komisji Skrutacyjnej oraz trybu
przeprowadzenia głosowania tajnego.
O godz. 14.15 radny Jan Gorzelaoczyk wznowił obrady sesji i przeszedł do 6 punktu
posiedzenia.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
Pani Anna Wójcik – Starczewska Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała radnym
regulamin działania Komisji Skrutacyjnej oraz tryb przeprowadzenia głosowania tajnego
(regulamin stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieoskiego Rada dokonuje bezwzględną
większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu
tajnym (artykuł 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym).
Radny Jan Gorzelaoczyk poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady
Powiatu Gnieźnieoskiego oraz krótkie zaprezentowanie kandydatów.
Radny Telesfor Gościniak zgłosił na Przewodniczącego radnego Zdzisława Kujawę.
Radny Telesfor Gościniak przedstawił krótki życiorys kandydata. Pan Zdzisława Kujawa
posiada wykształcenie wyższe, jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, prezesem
Gnieźnieoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, prezesem klubu sportowego Stella, IV kadencję
radnym Rady Powiatu Gnieźnieoskiego, był wiceprzewodniczącym Rady Miasta Gniezna,
członkiem Zarządu Powiatu oraz wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
Radny senior podziękował za przedstawienie kandydatury, w związku z brakiem dalszych
zgłoszeo zamknął listę kandydatów. Jan Gorzelaoczyk zapytał się radnego Zdzisława Kujawy
czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny Zdzisław Kujawa wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Jan Gorzelaoczyk poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy, celem
przygotowania kart do głosowania, oraz przedstawienie zasad głosowania, a następnie
o wyczytanie z listy obecności radnych będących na sesji celem wręczenia kart
do głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej wyczytała według listy obecności radnych, którzy
podchodzili do urny celem oddania głosu. W związku z kandydowaniem na funkcję
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Przewodniczącego Rady Powiatu karta nie została wydana radnemu Zdzisławowi Kujawie
(karty do głosowania stanowią załącznik nr 6 do protokołu).
Po zakooczeniu głosowania radny Jan Gorzelaoczyk poprosił radną Annę Wójcik Starczewską o otwarcie urny i przeliczenie przez Komisję Skrutacyjną głosów, sporządzenie
protokołu z głosowania i podanie wyników wyboru (protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu stanowi załącznik nr 7 do protokołu).
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, iż w wyniku tajnego głosowania na
25 obecnych radnych wydano 24 karty do głosowania. Na kandydata oddano 13 głosów „za”,
11 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymał się”. Wobec powyższego radny Zdzisław Kujawa
otrzymał, minimalną wymaganą liczbę głosów i został wybrany Przewodniczącym Rady
Powiatu Gnieźnieoskiego IV kadencji.
Radny senior poinformował, iż dla konieczności obrotu prawnego niezbędnym jest podjęcie
przez Radę uchwały deklaratywnej, stwierdzającej zaistniały fakt wyboru na
Przewodniczącego Rady Powiatu, uchwała taka nie tworzy nowego stanu prawnego, a
jedynie jest jego potwierdzeniem.
Projekt uchwały poddany został pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych,
w tym:
„za” 25 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymał się” 0 radnych
„nie ważnych” 0 głosów
Uchwała Nr I/1/2010 została przyjęta jednogłośnie.
Radny Jan Gorzelaoczyk pogratulował radnemu Zdzisławowi Kujawie wyboru, wręczył
insygnia Przewodniczącego Rady Powiatu i przekazał dalsze prowadzenie obrad.
Przewodniczący Zdzisław Kujawa podziękował za wybór na funkcję Przewodniczącego Rady
Powiatu Gnieźnieoskiego. Powiedział, że jest to dla niego zaszczyt i wyraził nadzieje na jak
najlepszą i owocną współpracę z Radą.
Przewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Kujawa przejął od radnego Jana Gorzelaoczyka
prowadzenie sesji i przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.
7. Wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
Nowo wybrany Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż na mocy §14 statutu Powiatu
Gnieźnieoskiego przyjętego uchwałą Nr XXIV/230/2008 Rady Powiatu Gnieźnieoskiego z dnia
23 października 2008 roku Rada nowej kadencji na pierwszej sesji dokonuje wyboru dwóch
wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
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Rada dokonuje wyboru wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów
w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym (artykuł
14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym).
Przewodniczący poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących Rady
Powiatu Gnieźnieoskiego oraz krótkie zaprezentowanie kandydatów.
Radny Radosław Sobkowiak na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu zgłosił radnego
Mariana Pokładeckiego. Pan Marian Pokładecki jest dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 12
w Gnieźnie, trzecią kadencję Radym Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
Radny Marcin Makohooski na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu zgłosił radnego Tadeusza
Pietrzaka. Pan Tadeusz Pietrzak był działaczem Solidarności lat 80tych, obecnie
Przewodniczący Zarządu komisji emerytów i rencistów NSZZ Solidarnośd Miasta i Powiatu
Gnieźnieoskiego, na co dzieo pracuje z osobami starszymi.
W związku z brakiem dalszych zgłoszeo Przewodniczący zamknął listę kandydatów.
Przewodniczący Zdzisław Kujawa zapytał się radnego Mariana Pokładeckiego czy wyraża
zgodę na kandydowanie. Radny Marian Pokładecki powiedział, że wyraża zgodę.
Przewodniczący zapytał się radnego Tadeusza Pietrzaka czy wyraża zgodę na kandydowanie.
Radny Tadeusz Pietrzak powiedział, że wyraża zgodę.
Radny Zdzisław Kujawa poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy, celem
przygotowania kart do głosowania, oraz przedstawienie zasad głosowania, a następnie
o wyczytanie z listy obecności radnych będących na sesji celem wręczenia kart
do głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, iż każdy z radnych otrzyma po dwie
karty do głosowania na każdej z kart będzie wypisane jedno imię i nazwisko. W związku
z kandydowaniem na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Marian Pokładecki oraz radny
Tadeusz Pietrzak otrzymają po jednej karcie do głosowania z imieniem i nazwiskiem drugiego
kandydata. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej wyczytała według listy obecności radnych,
którzy podchodzili do urny celem oddania głosu (karty do głosowania stanowią załącznik nr 8
do protokołu).
Po zakooczeniu głosowania Przewodniczący Rady Powiatu poprosił radną Annę Wójcik Starczewską o otwarcie urny i przeliczenie przez Komisję Skrutacyjną głosów, sporządzenie
protokołu z głosowania i podanie wyników wyboru (protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu stanowi załącznik nr 9 do protokołu).
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, iż w wyniku tajnego głosowania radny
Marian Pokładecki otrzymał 19 głosów „za” przy 5 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymał
się”. Radny Tadeusz Pietrzak otrzymał 18 głosów „za” przy 5 głosów „przeciw” i 1 głosów
„wstrzymał się”. Wobec powyższego Przewodnicząca Anna Wójcik – Starczewska

7

poinformowała, iż obaj kandydaci otrzymali wymaganą liczbę głosów i zostali wybrani na
wiceprzewodniczących Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
Przewodniczący poinformował, iż dla konieczności obrotu prawnego niezbędnym jest
podjęcie przez Radę uchwały deklaratywnej, stwierdzającej zaistniały fakt wyboru dwóch
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Gnieźnieoskiego uchwała taka nie tworzy nowego
stanu prawnego, a jedynie jest jego potwierdzeniem.
Projekt uchwały poddany został pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych,
w tym:
„za” 25 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymał się” 0 radnych
„nie ważnych” 0 głosów
Uchwała Nr I/2/2010 została przyjęta jednogłośnie.
8. Wybór Starosty Powiatu Gnieźnieoskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż zgodnie z artykułem 27 ust. 2 ustawy
o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wybiera Starostę bezwzględną większością głosów
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym (tj. co najmniej 14 radnych „za” wyborem”).
Przewodniczący poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na Starostę Powiatu
Gnieźnieoskiego oraz krótkie zaprezentowanie kandydatów.
Radny Radosław Sobkowiak zgłosił kandydaturę radnego Dariusza Pilaka. Pan Dariusz Pilak
ma 42 lata, żonaty jedno dziecko, wykształcenie wyższe, absolwent Papieskiego Wydziału
Teologicznego w Poznaniu, ukooczył wyższy kurs obrony w Akademii Obrony Narodowej
w Warszawie, do 2006 r. związany zawodowo z podmiotami gospodarczymi i przemysłowymi
w Gnieźnie, pracował na stanowiskach zarządczych, kierowniczych oraz jednoosobowych od
2007 r. związany z samorządem Powiatu Gnieźnieoskiego, Sekretarz Powiatu a od listopada
2007 r. Wicestarosta Powiatu Gnieźnieoskiego.
W związku z brakiem dalszych zgłoszeo Przewodniczący zamknął listę kandydatów. Zdzisław
Kujawa zapytał się radnego Dariusza Pilaka czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny
Dariusz Pilak wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Zdzisław Kujawa poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy, celem
przygotowania kart do głosowania, oraz przedstawienie zasad głosowania, a następnie
o wyczytanie z listy obecności radnych będących na sesji celem wręczenia kart
do głosowania.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż każdy z radnych otrzyma jedną kartę
do głosowania z imieniem i nazwiskiem kandydata, a rademu Dariuszowi Pilakowi w związku
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z kandydowaniem nie zostanie wydana karta do głosowania. Przewodnicząca Komisji
Skrutacyjnej wyczytała według listy obecności radnych, którzy podchodzili do urny celem
oddania głosu (karty do głosowania stanowią załącznik nr 10 do protokołu).
Po zakooczeniu głosowania Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącą Komisji
Skrutacyjnej o otwarcie urny i przeliczenie przez Komisję głosów, sporządzenie protokołu
z głosowania i podanie wyników wyboru (protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Starosty
Powiatu Gnieźnieoskiego stanowi załącznik nr 11 do protokołu).
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, iż w wyniku tajnego głosowania radny
Dariusz Pilak otrzymał 16 głosów „za” przy 5 głosów „przeciw” i 3 głosy „wstrzymał się”.
Wobec powyższego Przewodnicząca Anna Wójcik – Starczewska poinformowała, iż radny
Dariusz Pilak otrzymał wymaganą liczbę głosów i został wybrany na Starostę Powiatu
Gnieźnieoskiego.
Przewodniczący poinformował, iż dla konieczności obrotu prawnego niezbędnym jest
podjęcie przez Radę uchwały deklaratywnej, stwierdzającej zaistniały fakt wyboru Starosty
uchwała taka nie tworzy nowego stanu prawnego, a jedynie jest jego potwierdzeniem.
Projekt uchwały poddany został pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych,
w tym:
„za” 24 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymał się” 1 radny
„nie ważnych” 0 głosów
Uchwała Nr I/3/2010 została przyjęta.
Przewodniczący o godz. 15.00 zarządził 15 minutową przerwę.
O godz. 15.15 Przewodniczący wznowił obrady.
9. Wybór Wicestarosty Powiatu Gnieźnieoskiego.
Zgodnie z artykułem 27 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wybiera
Wicestarostę na wniosek Starosty zwykła większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Przewodniczący poprosił starostę
Dariusza Pilaka o wskazanie kandydata na Wicestarostę Powiatu Gnieźnieoskiego oraz
krótkie zaprezentowanie kandydata.
Starosta Gnieźnieoski Dariusz Pilak na Wicestarostę zgłosił Pana Roberta Andrzejewskiego.
Pan Robert Andrzejewski jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu, oraz Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej, doktor nauk
humanistycznych, wykładowca akademicki, członek paostwowego zasobu kadrowego, od
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1999 pracował w II Liceum Ogólnokształcącego pracował jako nauczyciel, od 1998 r. był
dyrektorem w/w szkoły. W latach 2003 – 2010 pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta
Gniezna.
Przewodniczący Zdzisław Kujawa zapytał się Pana Roberta Andrzejewskiego czy wyraża
zgodę na kandydowanie. Pan Robert Andrzejewski powiedział, że wyraża zgodę.
Radny Zdzisław Kujawa poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy, celem
przygotowania kart do głosowania oraz przedstawienie zasad głosowania, a następnie
o wyczytanie z listy obecności radnych będących na sesji celem wręczenia kart
do głosowania.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż każdy z radnych otrzyma jedną kartę
do głosowania z imieniem i nazwiskiem kandydata. Radna Anna Wójcik - Starczewska
wyczytała według listy obecności radnych, którzy podchodzili do urny celem oddania głosu
(karty do głosowania stanowią załącznik nr 12 do protokołu).
Po zakooczeniu głosowania Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącą Komisji
Skrutacyjnej o otwarcie urny i przeliczenie przez Komisję głosów, sporządzenie protokołu
z głosowania i podanie wyników wyboru (protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru
Wicestarosty Powiatu Gnieźnieoskiego stanowi załącznik nr 13 do protokołu).
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, iż w wyniku tajnego głosowania Pan
Robert Andrzejewski otrzymał 14 głosów „za” przy 10 głosów „przeciw” i 1 głosów
„wstrzymał się”. Wobec powyższego Przewodnicząca Anna Wójcik – Starczewska
poinformowała, iż Pan Robert Andrzejewski otrzymał wymaganą liczbę głosów i został
wybrany na Wicestarostę Powiatu Gnieźnieoskiego.
Przewodniczący poinformował, iż dla konieczności obrotu prawnego niezbędnym jest
podjęcie przez Radę uchwały deklaratywnej, stwierdzającej zaistniały fakt wyboru
Wicestarosty uchwała taka nie tworzy nowego stanu prawnego, a jedynie jest jego
potwierdzeniem.
Projekt uchwały poddany został pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych,
w tym:
„za” 25 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymał się” 0 radnych
„nie ważnych” 0 głosów
Uchwała Nr I/4/2010 została przyjęta jednogłośnie.
10. Wybór członków Zarządu Powiatu Gnieźnieoskiego
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Przewodniczący poinformował, iż na mocy artykuły 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym Rada Powiatu dokonuje wyboru zarządu w liczbie od 3
do 5 osób na wniosek Starosty zwykłą większością głosów ustawowego składu Rady, w
głosowaniu tajnym. Statut Powiatu Gnieźnieoskiego w §107 określa, że Zarząd liczy 5 osób.
W skład Zarządu wchodzą: Starosta, Wicestarosta, 3 członków Zarządu Powiatu. Natomiast
§128 Statutu Powiatu Gnieźnieoskiego wskazuje, że spośród członków zarządu pracownikami
samorządowymi zatrudnionymi na podstawie wyboru jest jeden etatowy członek Zarządu.
Wobec powyższego Przewodniczący Zdzisław Kujawa poprosił Starostę o zgłoszenie
kandydatów na etatowego i dwóch nieetatowych członków Zarządu Powiatu
Gnieźnieoskiego oraz krótkie zaprezentowanie kandydatów.
Starosta Gnieźnieoski Dariusz Pilak na stanowisko etatowego członka Zarządu Powiatu zgłosił
Panią Alinę Kujawską – Matanda. Pani Alina Kujawska – Matanda ukooczyła studia
na Wydziale Planowania i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, należy
do stowarzyszenia księgowych w Poznaniu, ukooczyła studia podyplomowe z rachunkowości
na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, przez 10 lat pracowała w Szkole Podstawowej
w Poznaniu, była pracownikiem urzędu kontroli skarbowej w Poznaniu, od 1999 do chwil
obecnej pracuje w firmie NIVEA Polska Sp. z o.o. w Poznaniu.
Na stanowisko nieetatowego członka Zarządu zgłoszony został randy Telesfora Gościniak.
Pan Telesfor Gościniak posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, do
roku 1999 był dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Witkowie, od 1999 r. do 2006 r. był
członkiem Zarządu Powiatu Gnieźnieoskiego oraz Wicestarostą, IV kadencję jest radnym
Rady Powiatu. Od 2007 r. jest dyrektorem w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie.
Na stanowisko drugiego nieetatowego członka Zarządu Starosta zgłosił Pana Michała
Powałowskiego. Pan Michał Powałowski ma 39 lat, żonaty dwie córki, absolwent Wydziału
Matematyki i Techniki Wyższej Szkoły Pedagogiki w Poznaniu, pracę zawodową rozpoczął w
1993 r. od 1998 r. pracował w Szkole Podstawowej w Gnieźnie, od 1999 r. pracuje w
Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie.
Przewodniczący Zdzisław Kujawa zapytał się poszczególnych kandydatów czy wyrażają zgodę
na kandydowanie. I tak Pani Alina Kujawska – Matanda wyraziła zgodę na kandydowanie,
radny Telesfor Gościniak wyraził zgodę na kandydowanie oraz Pan Michał Powałowski
wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Zdzisław Kujawa poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy,
celem przygotowania kart do głosowania, oraz przedstawienie zasad głosowania, a następnie
o wyczytanie z listy obecności radnych będących na sesji celem wręczenia kart
do głosowania.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż każdy z radnych otrzyma trzy karty
do głosowania z imieniem i nazwiskiem poszczególnych kandydatów, radny Telesfor
Gościniak w związku z ubieganiem się o stanowisko członka Zarządu Powiatu nie otrzyma
karty ze swoim imieniem i nazwiskiem. Radna Anna Wójcik - Starczewska wyczytała według
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listy obecności radnych, którzy podchodzili do urny celem oddania głosu (karty do
głosowania stanowią załącznik nr 14 do protokołu).
Po zakooczeniu głosowania Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącą Komisji
Skrutacyjnej o otwarcie urny i przeliczenie przez Komisję głosów, sporządzenie protokołu
z głosowania i podanie wyników wyboru (protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru członków
Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 15 do protokołu).
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, iż w wyniku tajnego głosowania Pani
Alina Kujawska - Matanda otrzymała 16 głosów „za” przy 5 głosów „przeciw” i 4 głosy
„wstrzymał się”. Pan Telesfor Gościniak otrzymał 14 głosów „za” przy 9 głosów „przeciw” i 1
głos „wstrzymał się”. Pan Michał Powałowski otrzymał 16 głosów „za” przy 5 głosach
„przeciw” i 4 głosach „wstrzymał się”.
Wobec powyższego Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Anna Wójcik – Starczewska
poinformowała, iż wszyscy kandydaci otrzymali wystarczającą liczbę głosów i zostali wybrani
na członków Zarządu Powiatu.
Przewodniczący poinformował, iż dla konieczności obrotu prawnego niezbędnym jest
podjęcie przez Radę uchwały deklaratywnej, stwierdzającej zaistniały fakt wyboru członków
Zarządu Powiatu uchwała taka nie tworzy nowego stanu prawnego, a jedynie jest jego
potwierdzeniem.
Projekt uchwały poddany został pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych,
w tym:
„za” 25 radnych
„przeciw” 0 radnych
„wstrzymał się” 0 radnych
„nie ważnych” 0 głosów
Uchwała Nr I/5/2010 została przyjęta jednogłośnie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego rady
Powiatu Gnieźnieoskiego Pana Jacka Kowalskiego.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Kujawa.
Radny Pan Jacek Kowalski został wybrany na Radnego Rady Powiatu Gnieźnieoskiego w
wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. Jednocześnie zgłosił swoją
kandydaturę na Prezydenta Miasta Gniezna i w dniu 21 listopada 2010 r. został wybrany
Prezydentem Miasta Gniezna. Przepis art. 190 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 176, poz. 1190) stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego wskutek wyboru na wójta
(burmistrza, prezydenta miasta). Obwieszczenie Paostwowej Komisji Wyborczej z dnia 23
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listopada 2010 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. zostało opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski w dniu 29 listopada 2010 r.
Nr 88, poz. 1030.
Ponadto, dnia 26 listopada 2010 r. Pan Jacek Kowalski złożył pismo kierowane do Rady
Powiatu Gnieźnieoskiego z informacją, iż obejmuje urząd Prezydenta Miasta Gniezna.
Na podstawie art. 190 ust. 2 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw wygaśnięcie mandatu radnego w w/w przypadku stwierdza rada w
drodze uchwały.
W związku z brakiem pytao Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. W
głosowaniu udział wzięło 25 radnych, w tym:
za

25

przeciw

0

wstrzymało się

0

Uchwała Nr I/6/2010 została przyjęta jednogłośnie.
12. Interpelacje i zapytania Radnych.
W związku z brakiem zapytao i interpelacji Przewodniczący przeszedł do kolejnego
punktu sesji.
13. Wolne głosy i informacje.
Przewodniczący poinformował radnych o:
1) Zgodnie z artykułem 25c ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym radny składa swoje pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30
dni od dnia złożenia ślubowania. Dla radnych, którzy dzisiaj złożyli ślubowanie
ostateczny termin przypada na dzieo 31 grudnia 2010 roku. Nowością – w
porównaniu ze stanem prawnym obowiązującym w poprzedniej kadencji organów
stanowiących jest to, że: uchybienie wskazanemu 30 - dniowemu terminowi do
złożenia oświadczenia spowoduje, że Przewodniczący Rady w terminie 14 dni od dnia
stwierdzenia niedotrzymania tego terminu ma obowiązek wezwad radnego, który nie
złożył oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin. Niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego
terminu spowoduje obligatoryjne wygaśnięcie mandatu w trybie przewidzianym w
artykule 190 ustawy z 16 lipca 1998 roku ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 179, poz. 1190);
Oświadczenie majątkowe w dwóch egzemplarzach wraz z kopią swojego zeznania o
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wysokości osiągniętego dochodu za rok poprzedni należy składad na ręce
Przewodniczącego Rady w Biurze Rady Powiatu.
2) Na dzisiejszej sesji radni otrzymali projekt budżetu na przyszły rok oraz Wieloletnią
Prognozę Finansową Powiatu Gnieźnieoskiego na lata 2011 – 2023. Oba dokumenty
będą przedmiotem prac komisji oraz obrad Rady zaplanowanej na dzieo 29 grudnia
2010 r., a nadto rozdane zostały materiały pomocne w wypełnianiu mandatu radnego
(ustawa o samorządzie powiatowym, statut powiatu).
3) Ponadto Przewodniczący poinformował, iż radni otrzymali druki dotyczące danych
osobowych oraz zgody na ich przetwarzanie.
4) Na mocy §68 Statutu Powiatu Biuro Rady wystawia Radnym dokument podpisany
przez Przewodniczącego Rady w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego. W
związku z powyższym Przewodniczący poprosił radnych o dostarczenie do Biura Rady
zdjęcia legitymacyjnego.
14. Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący o godz. 16.30 zamknął obrady I sesji
Rady Powiatu Gnieźnieoskiego IV kadencji.
Protokołował:
/-/ Mateusz Czornak
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Kujawa
Gniezno, dnia 1 grudnia 2010 r.
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