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Protokół nr 1/I 
 

z  uroczystej sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
odbytej 1 grudnia 2010 r.  

 
 
 Otwarcia I uroczystej Sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego kadencji         
2010-2014 dokonała najstarsza wiekiem radna Krystyna Łapacz, która na 
wstępie powitała radnych oraz zaproszonych gości – listy obecności stanowią 
załączniki nr 1 i 2 do protokołu. 
 
Protokołuje Izydora Janiuk. 
 
 Radna seniorka poprosiła wszystkich o powstanie i wydała polecenie 
wprowadzenia sztandaru Rady Powiatu Kwidzyńskiego. 
 
 Następnie o zabranie głosu poprosiła  wiceprzewodniczącego Powiatowej 
Komisji Wyborczej Pana Stanisława Olszewskiego. 
 
 Ad.2 Wiceprzewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej pan Stanisław 
Olszewski  przedstawił radnych, którzy zostali wybrani w wyborach 
samorządowych do Rady Powiatu Kwidzyńskiego, pogratulował wyboru i 
wręczył zaświadczenia. 
 
 Ad.3 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 dopomóŜ Bóg”. 
 
 Ad.4 Oświadczyła, iŜ zgodnie z listą obecności w posiedzeniu I sesji Rady 
Powiatu uczestniczy 20 radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 21 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji. 
 
 Ad.5 Radna seniorka odczytała porządek sesji i przystąpiła do głosowania 
nad jego przyjęciem. 
 

1. Otwarcie pierwszej uroczystej sesji. 
2. Wystąpienie wiceprzewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej  

Pana Stanisława Olszewskiego. 
3. Ślubowanie radnych. 
4. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
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5. Zatwierdzenie porządku obrad. 
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 
     a) wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu, 
     b) wyboru Starosty Kwidzyńskiego, 
     c) wyboru Wicestarosty Kwidzyńskiego, 
     d) wyboru członków Zarządu. 
 
8. Ogłoszenie terminu następnej sesji. 
9. Zamkniecie obrad sesji. 
 
Do przedstawionego porządku obrad sesji uwag i wniosków nie zgłoszono, 
więc przystąpiono do głosowania nad przyjęciem zaproponowanego 
porządku obrad. 
 
 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących w 
posiedzeniu jednogłośnie przyjęła porządek obrad I uroczystej sesji . 
 

Porządek obrad został przyjęty. 
 

 Ad.6 Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad:  Wybór Komisji 
Skrutacyjnej. 
 Radna seniorka Krystyna Łapacz poprosiła  o zgłaszanie kandydatur do 
komisji skrutacyjnej. Zaproponowała, aby komisja skrutacyjna pracowała w 
trzy osobowym składzie. 
 
 Radna Jolanta Szulc do Komisji Skrutacyjnej  zaproponowała 
kandydaturę radnego Antoniego Barganowskiego. 
 Radny Antoni Barganowski wyraził zgodę. 
 
 Radny Mirosław Górski do Komisji Skrutacyjnej zaproponował 
kandydaturę  radnego Grzegorza Wojtasia. 
 Radny Grzegorz Wojtaś wyraził zgodę. 
 
 Radny Andrzej Hajdukiewicz do Komisji Skrutacyjnej zaproponował 
kandydaturę  radnego Andrzeja Zwolaka. 
 Radny Andrzej Zwolak wyraził zgodę. 
 
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych: Antoniego Barganowskiego, 
Grzegorza Wojtasia i Andrzeja Zwolaka. 
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 Rada Powiatu Kwidzyńskiego w obecności 20 radnych uczestniczących w 
posiedzeniu jednogłośnie wybrała skład Komisji Skrutacyjnej. 
 

Komisja Skrutacyjna została wybrana. 
 

Po ukonstytuowaniu się członkowie Komisji Skrutacyjnej na 
przewodniczącego wybrali radnego Andrzeja Zwolaka. 
 
Ad. 7 Przystąpiono do punktu Podjęcie uchwał w sprawach: 
  

a) wyboru 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. 
 
 Radny Zbigniew Koban  w imieniu Klubu Radnych Prawa  
i Sprawiedliwości zgłosił kandydaturę radnego Mirosława Górskiego  
i ją uzasadnił. 
 
Radny Mirosław Górski wyraził zgodę na kandydowanie na 
Przewodniczącego Rady Powiatu. 
 
Wobec braku innych propozycji listę kandydatów zamknięto. Radna seniorka 
poinformowała, Ŝe przewodniczącego Rady Powiatu wybiera się w 
głosowaniu tajnym, bezwzględną ilością głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składu rady, 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. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 
Andrzej Zwolak wyjaśnił zasady i sposób głosowania na Przewodniczącego 
Rady Powiatu. KaŜdy z radnych otrzymał kartę do głosowania za 
pokwitowaniem odbioru. Następnie  przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 
Andrzej Zwolak odczytał nazwiska radnych, którzy po odczytaniu swojego 
nazwiska wrzucili kartę do urny. Komisja skrutacyjna udała się na 
przeliczenie głosów i sporządzenie protokołu. 
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Ogłoszono 10 - minutowa przerwę. 
 
 Po przerwie przewodniczący Skrutacyjnej Andrzej Zwolak odczytał 
protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania.  Na 
przewodniczącego Rady Powiatu kandydat  Jerzy Śnieg  otrzymał 
następującą ilość głosów : za - 15 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 powyŜszego Przewodniczącym Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
został Jerzy Śnieg. 
 
Radna seniorka Krystyna Łapacz odczytała: 
 
uchwałę Nr I/1/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 grudnia 2010 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. 

 
 Przewodniczący Rady  Powiatu Jerzy Śnieg przystąpił do kolejnego 
punktu porządku obrad : 
 
a)  wyboru Starosty Kwidzyńskiego. 

 
 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg poprosił o zgłaszanie 
kandydatur. 
 
 Radny Andrzej Zwolak  w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej 
zgłosił kandydaturę obecnego starosty Pana Jerzego Godzika wraz z 
uzasadnieniem. 
 
Radny Jerzy Godzik wyraził zgodę na kandydowanie na Starostę 
Kwidzyńskiego. 
 
 Radny  Mirosław Górski  w imieniu Klubu Radnych Prawa i 
Sprawiedliwości poprosił o przedstawienie przez kandydata na Starostę 
Kwidzyńskiego załoŜeń programowych nowej koalicji, która zawiązała się w 
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naszym powiecie.  ZałoŜenia te nie są znane i wówczas łatwiej byłoby wyrazić 
swoją opinię  w głosowaniu. 
 
Pan Jerzy Godzik przedstawił załoŜenia koalicji. Koalicja chce przestrzegać 
strategii, która była uchwalona przez poprzednią Radę Powiatu. 
 
Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg 
zamknął listę kandydatur. Poinformował, Ŝe  starostę wybiera się w głosowaniu 
tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu rady, zgodnie z art. 14 ust. 1  ustawy o samorządzie 
powiatowym. Poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania 
i o ogłosił 5-cio minutową przerwę. 
 
Po przerwie wznowiono obrady. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzej 
Zwolak poinformował, radnych o zasadach głosowania. 
KaŜdy radny po wyczytaniu nazwiska odebrał kartę do głosowania za 
pokwitowaniem. 
Następnie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzej Zwolak odczytał 
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 przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej Andrzej Zwolak odczytał protokół z wyników głosowania i 
wyboru Starosty Kwidzyńskiego w dniu 1 grudnia 2010 r. Poinformował, Ŝe 
kandydat Jerzy Godzik otrzymał głosów: za - 15, przeciw – 5,            
wstrzymujących się – 0 (lista do głosowania, karty do głosowania i protokół  Komisji 
Skrutacyjnej stanowią załączniki nr 7,8 i 9 do protokołu). 
 
 Starostą Kwidzyńskim został Jerzy Godzik. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał: 

 
uchwałę Nr I/2/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 grudnia  
2010 r. w sprawie wyboru Starosty Kwidzyńskiego ( załącznik nr 10 do  
protokołu). 
 
Starosta Jerzy Godzik zabierając głos  podziękował za  wybór. 
Zaproponował kandydatów do zarządu powiatu: na wicestarostę  Pana  
Andrzeja Fortunę, na członków zarządu Panią Danutę Woronowicz i 
Włodzimierza Dawidowskiego. 
 
b) wyboru Wicestarosty Kwidzyńskiego 
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Pan Andrzej Fortuna wyraził zgodę na kandydowanie. 
 

 Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg poinformował Ŝe  wicestarostę  
wybiera się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy ustawowego składu rady, zgodnie z art. 14 ust. 1  ustawy o 
samorządzie powiatowym. Poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart 
do głosowania i o ogłosił 5-cio minutową przerwę. 
 
 Po przerwie wznowiono obrady. Głos zabrał Andrzej Zwolak 
przewodniczący Komisji Skrutacyjnej informując, Ŝe głosowania na członków 
zarządu będą waŜne przy zwykłej większości głosów oraz wyjaśnił zasady 
głosowania. 
KaŜdy radny po wyczytaniu nazwiska odebrał kartę do głosowania za 
pokwitowaniem. 
Następnie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzej Zwolak odczytał 
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 przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej Andrzej Zwolak odczytał protokół z wyników głosowania i 
wyboru Wicestarosty Kwidzyńskiego w dniu 1 grudnia 2010 r. Poinformował, 
Ŝe kandydat Andrzej Fortuna otrzymał głosów: za - 15, przeciw – 5,            
wstrzymujących się – 0. Komisja Stwierdza, Ŝe na wicestarostę kwidzyńskiego 
wybrano Andrzeja Fortun ę ( lista do głosowania, karty do głosowania i protokół  
Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki nr 11,12 i 13 do protokołu). 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał: 

 
uchwałę Nr I/3/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 grudnia  
2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Kwidzyńskiego ( załącznik nr 14 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.  
 

d) wyboru członków Zarządu. 
 
Pani Danuta Woronowicz wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg poinformował, Ŝe członków zarządu wybiera 
się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składu rady, zgodnie z art. 14 ust. 1  ustawy o samorządzie 
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powiatowym. Poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania 
i ogłosił  przerwę. 
 
 Po przerwie wznowiono obrady. Głos zabrał Andrzej Zwolak 
przewodniczący Komisji Skrutacyjnej informując, Ŝe zasady są takie same jak 
przy wyborach na wicestarostę. 
KaŜdy radny po wyczytaniu nazwiska odebrał kartę do głosowania za 
pokwitowaniem. 
Następnie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzej Zwolak odczytał 
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, przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej Andrzej Zwolak odczytał protokół z wyników głosowania i 
wyboru członka zarządu w dniu 1 grudnia 2010 r. Poinformował, Ŝe kandydat 
Danuta Woronowicz otrzymała głosów: za - 15, przeciw – 5,            
wstrzymujących się – 0. Komisja stwierdza, Ŝe na członka  Zarządu Powiatu 
Kwidzyńskiego  wybrano Danutę Woronowicz ) lista do głosowania, karty do 
głosowania i protokół  Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki nr 15,16 i 17 do protokołu). 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał: 

 
uchwałę Nr I/4/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 grudnia  
2010 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego        
( załącznik nr 18 do  protokołu). 

 
Pani Danuta Woronowicz podziękowała panu Staroście za to, Ŝe ponownie 
powierzył  jej pełnienie tej funkcji oraz radnym za wybór. 
 
Pan Włodzimierz Dawidowski wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg poinformował, Ŝe członków zarządu wybiera 
się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składu rady, zgodnie z art. 14 ust. 1  ustawy o samorządzie 
powiatowym. Poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania 
i ogłosił  przerwę. 
 
 Po przerwie wznowiono obrady. Głos zabrał Andrzej Zwolak 
przewodniczący Komisji Skrutacyjnej informując, Ŝe zasady są takie same jak 
przy wyborach na wicestarostę. 
KaŜdy radny po wyczytaniu nazwiska odebrał kartę do głosowania za 
pokwitowaniem. 
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Następnie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzej Zwolak odczytał 
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 przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej Andrzej Zwolak odczytał protokół z wyników głosowania i 
wyboru członka zarządu w dniu 1 grudnia 2010 r. Poinformował, Ŝe kandydat 
Włodzimierz Dawidowski otrzymał głosów: za - 15, przeciw – 5,            
wstrzymujących się – 0. Komisja stwierdza, Ŝe na członka  zarządu powiatu 
kwidzyńskiego  wybrano Włodzimierza Dawidowskiego ( lista do głosowania, 
karty do głosowania i protokół  Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki nr 19,20 i 21 do 
protokołu). 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg odczytał: 

 
uchwałę Nr I/5/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 grudnia  
2010 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego        
( załącznik nr 18 do  protokołu). 

 
Pan Włodzimierz Dawidowski podziękował panu Staroście oraz radnym za 
zaufanie. 
 
Starosta Kwidzyński Jerzy Godzik podziękował radnym za to, Ŝe przychylili 
się do propozycji w sprawie wyboru wicestarosty i członków zarządu. 
 
 Ad.8 Przystąpiono do  punktu Ogłoszenie terminu następnej sesji. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Śnieg poinformował, iŜ kolejna sesja rady Powiatu 
planowana jest na 9 grudnia 2010 r. o godz. 1530. Odbiór porządku obrad sesji w 
Biurze Rady w dniu dzisiejszym. 
 
 Ad.9 Wobec wyczerpania porządku  sesji Przewodniczący Rady Powiatu 
Kwidzyńskiego o godz. 1900 zamknął obrady I uroczystej Sesji. 
 
Protokołowała 
Izydora Janiuk 
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