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 PROTOKÓŁ NR I/14 
z sesji Rady Powiatu w Gryfinie V Kadencji 

w dniu 28 listopada 2014 r. 
 
I sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 28 listopada 2014 r. w sali obrad Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 o godz. 13.00. 
 

1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady. 
 
Radny senior Wojciech Fedorowicz na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o samorządzie 
powiatowym otworzył I sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
   
Radny senior Wojciech Fedorowicz poinformował, że w przypadku Rady Powiatu  
w Gryfinie ustawowy skład rady wynosi 21 radnych i stwierdził, że w sesji uczestniczy  
19 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad, umożliwia 
przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał (lista 
obecności radnych – zał. nr 1). Ponadto w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście 
(zał. nr 2).  
Na protokolantów dzisiejszej sesji powołał panie Magdalenę Romankiewicz i Dominikę 
Konopnicką. 
  
Następnie radny senior Wojciech Fedorowicz powitał radnych, zebranych gości. 
 

2. Wr ęczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 
 

Radny senior Wojciech Fedorowicz powiedział, że zgodnie z pkt 2 porządku obrad 
nastąpiło wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze – wręczenia dokonała Prezes Sądu 
Rejonowego w Gryfinie pani Monika Gniazdowska, która pełniła funkcję 
przewodniczącej Powiatowej Komisji Wyborczej w Gryfinie oraz pani Wanda Pawlak -
zastępca przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Gryfinie. 
 

3. Złożenie ślubowania przez nowoybranych radnych. 
 

Radny senior Wojciech Fedorowicz zaproponował aby ślubowanie odbywało  
się w ten sposób, że powoli będzie odczytywał rotę ślubowania, a państwo radni stojąc, 
wspólnie będą za nim powtarzali odczytane fragmenty ślubowania. 
Każdy, kto sobie tego życzy, po wypowiedzeniu ostatnich słów ślubowania może dodać 
słowa „tak mi dopomóż Bóg”. 
Radny senior zapytał, czy są inne propozycje, jeżeli nie ma, to poprosił o powstanie  
i przystąpił do ceremonii złożenia ślubowania przez nowowybranych radnych. 
Radny Senior Wojciech Fedorowicz odczytał rotę ślubowania: 
"Uroczyście ślubuję  
(…) radni powtarzali odczytany fragment 
rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego,  
(…) 
strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego,  
(…) 
czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny,  
(…) 
wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli,  
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(…) 
przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej". 
  
Następnie poprosił radnych o powstanie i powtórzenie ślubowania, co radni uczynili  
z możliwością dodania słowa „tak mi dopomóż Bóg”. 
 
Radny senior Wojciech Fedorowicz złożył gratulacje i stwierdził, że 19 radnych, 
złożyło ślubowanie i objęło mandat radnego Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Radny Senior Wojciech Fedorowicz powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji 
został przygotowany przez zwołującego sesję pana Jacka Szredera - Komisarza 
Wyborczego w Szczecinie. Proponowany porządek obrad radni otrzymali wraz  
z zaproszeniem na sesję. Następnie radny senior odczytał porządek obrad: 
 

1. Otwarcie inauguracyjne sesji Rady. 
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze . 
3. Złożenie ślubowania przez nowowybranych radnych. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Wybór Przewodniczącego Rady. 
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady. 
7. Zamknięcie obrad. 

 
Radny senior Wojciech Fedorowicz zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie 
przedstawionego porządku obrad. W przypadku zgłoszenia przez radnych propozycji 
zmian do porządku obrad dotyczących np. zmiany kolejności punktów, dodania nowych 
punktów, zdjęcia lub modyfikacji przedstawionych punktów, radni muszą je kolejno 
przegłosować. Zmiany zostają wprowadzone, jeżeli za zmianą w każdym przypadku 
opowie się w głosowaniu bezwzględna większość ustawowego składu rady,  
tj. co najmniej 11 radnych. 
 
Radny Wojciech Konarski na podstawie § 18 ust. 5 pkt 2 Statutu Powiatu 
Gryfińskiego zgłosił wniosek o zmianę w porządku obrad polegającą na rozszerzeniu 
porządku obrad od pkt 5 do pkt 13:  

5. Wybór Przewodniczącego Rady V kadencji: 
- zgłaszanie i prezentacja kandydatów, 
- powołanie komisji skrutacyjnej, 
- przeprowadzenie głosowania, 
- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 
 

6. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego od Radnego Seniora. 
 

7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady: 
- zgłaszanie i prezentacja kandydatów, 
- powołanie komisji skrutacyjnej, 
- przeprowadzenie głosowania, 
- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 
  

8. Wybór Starosty: 
- zgłaszanie i prezentacja kandydatów, 
- powołanie komisji skrutacyjnej, 
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- przeprowadzenie głosowania, 
- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 
 

9. Wybór Wicestarosty oraz pozostałych Członków Zarządu Powiatu: 
- zgłaszanie i prezentacja kandydatów, 
- powołanie komisji skrutacyjnej, 
- przeprowadzenie głosowania, 
- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 
 

10. Wystąpienie nowowybranego Starosty Gryfińskiego. 
 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 
 

12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

13. Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu. 
 
Radny Wojciech Konarski powiedział, że rozszerzony porządek obrad sesji wraz  
z projektami uchwał wszyscy radni otrzymali. 
 
Radna Joanna Kostrzewa złożyła wniosek o przerwanie sesji w pkt. 4 porządku obrad 
oraz ogłoszenie przerwy do dnia 4 grudnia 2014 r. Radna uzasadniła swój wniosek tym, 
aby Rada ukonstytuowała się w obecności wszystkich radnych, gdyż wybory  
na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino odbędą się w dniu 30 listopada 2014 r. Obaj 
kandydaci na burmistrza są radnymi powiatu.  
 
Radny Mieczysław Sawaryn powiedział, że wybory na burmistrza nie mają związku  
z objęciem mandatu radnego do Rady Powiatu, ponieważ po wygraniu wyborów  
na burmistrza, automatycznie mandat radnego wygasa.   
 
Radny senior Wojciech Fedorowicz w związku z brakiem dodatkowych wniosków  
o zmianę porządku obrad, zarządził głosowanie nad wnioskiem dalej idącym, tj. radnej 
Joanny Kostrzewy, który został odrzucony większością głosów  (4 – za, 14 – przeciw, 
1 – wstrzymujący się). Następnie radny senior zarządził głosowanie nad wnioskiem 
radnego Wojciecha Konarskiego, który został przyjęty większością głosów (17 – za,  
0 – przeciw, 2 – wstrzymujące się). Tym samym stwierdził,  że Rada Powiatu będzie 
obradowała na I sesji w dniu 28 listopada br. wg. rozszerzonego porządku obrad  
(zał. nr 3). Punkty 1, 2,3,4 porządku obrad uważa się za zrealizowane. 
  
5 . Wybór Przewodniczącego Rady V kadencji: 

- zgłaszanie i prezentacja kandydatów, 
- powołanie komisji skrutacyjnej, 
- przeprowadzenie głosowania, 
- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

 
Radny senior Wojciech Fedorowicz poprosił o zgłaszanie kandydatów oraz 
ewentualnie o ich przedstawienie. Przypominał, że zgłoszony kandydat musi wyrazić 
zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo zwracał się z zapytaniem do zgłoszonej 
osoby, czy wyraża zgodę. 
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Starosta Wojciech Konarski zgłosił kandydaturę pana Mieczysława Sawaryna  
z Inicjatywy Samorządowej na przewodniczącego Rady Powiatu V kadencji. Pan 
Mieczysław Sawaryn dotychczas był przewodniczącym Rady Miejskiej  
w Gryfinie. Jest osobą z wyższym wykształceniem, mecenasem z wieloletnim 
doświadczeniem, praktykiem. Ponadto jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. w Gryfinie, powołanym przez powiat. Wszyscy 
widzą, że szpital bardzo dobrze się rozwija. Pan Mieczysław Sawaryn działa również 
społecznie, udzielając m.in. porad prawnych. Jest to znana osoba, godna zaufania  
i zdaniem Starosty jest to wystarczająca rekomendacja. 
 
Radny senior Wojciech Fedorowicz zapytał, czy radny Mieczysław Sawaryn wyraża 
zgodę. 
 
Radny Mieczysław Sawaryn  odpowiedział, że wyraża zgodę. 
  
Radny Zdzisław Malik jako radny z Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłosił 
kandydaturę pani Joanny Kostrzewy na przewodniczącą Rady Powiatu V kadencji. Pani 
Joanna Kostrzewa, lekarz, ukończyła Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie 
W 2000 r. uzyskała specjalizację z zakresu pediatry. W latach 1991 – 1999 pracowała  
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.  
W 2000 r. była kierownikiem pediatryczno-internistycznego Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. W roku 2002 rozpoczęła samodzielną działalność 
gospodarczą, jako właściciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
„CHROBRY” w Gryfinie, którą prowadzi do chwili obecnej.  
 
Radny senior Wojciech Fedorowicz zapytał, czy radna Joanna Kostrzewa wyraża 
zgodę. 
 
Radna Joanna Kostrzewa odpowiedziała, że wyraża zgodę. 
 
Radny senior Wojciech Fedorowicz nie widząc dalszych zgłoszeń stwierdził 
zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie. 
Następnie zaproponował przystąpienie do powołania Komisji Skrutacyjnej. 
Przypomniał, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej. 
Poprosił o zgłoszenie co najmniej 3 radnych do pracy w Komisji.  
  
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler  zgłosił na członków Komisji Skrutacyjnej radną 
Monikę Niedźwiecką, radnego Arkadiusza Augustyniaka oraz radnego Arkadiusza 
Łysika z Inicjatywy Samorządowej.  
 
Radny Zdzisław Malik zgłosił na członka Komisji Skrutacyjnej radną Annę 
Ciszkiewicz z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
 
Radny senior Wojciech Fedorowicz powiedział, że do Komisji Skrutacyjnej 
zgłoszono 4 radnych. Zapytał, czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę na pracę  
w komisji? 
 - Radna Monika Niedźwiecka, 
Radna Monika Niedźwiecka odpowiedziała, że nie wyraża zgody. 
 - Radny Arkadiusz Augustyniak, 
Radny Arkadiusz Augustyniak odpowiedział, że wyraża zgodę. 
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 - Radny Arkadiusz Łysik,  
Radny Arkadiusz Łysik odpowiedział, że wyraża zgodę. 
- Radna Anna Ciszkiewicz, 
Radna Anna Ciszkiewicz odpowiedziała, że wyraża zgodę. 
  
Radny senior Wojciech Fedorowicz zaproponował, aby wszystkie zgłoszone osoby 
mogły brać udział w pracach komisji. Przypomniał, że głosowanie odbywa się  poprzez 
podniesienie mandatu.  
Następnie stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie powołała Komisję Skrutacyjną  
do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie (19 za;  
0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), w składzie: 
Anna Ciszkiewicz - przewodnicząca komisji, 
Arkadiusz Augustyniak - członek komisji, 
Arkadiusz Łysik - członek komisji. 
  
Radny senior Wojciech Fedorowicz zamknął dyskusję i poprosił Komisję Skrutacyjną  
o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania.  
Ogłosił krótką przerwę. 
  
Po przerwie: 
  
Radny senior Wojciech Fedorowicz poprosił przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej  
o przedstawienie zasad głosowania, a następnie Komisję o rozdanie kart do głosowania.  
 
Członek Komisji Skrutacyjnej Arkadiusz Łysik w imieniu przewodniczącej Komisji  
Skrutacyjnej powiedział, że przy wyborze Przewodniczącego Rady głosuje się poprzez 
postawienie znaku „x” przy nazwisku jednego kandydata. 

Radny senior Wojciech Fedorowicz poprosił członka Komisji Skrutacyjnej 
Arkadiusza Augustyniaka o wyczytywanie z listy z imienia i nazwiska obecnych  
na sesji radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie i wrzucanie do urny kart  
do głosowania.  
  
Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego - radny senior Wojciech 
Fedorowicz ogłosił krótką przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosił o obliczenie 
głosów i podanie wyników głosowania. 
  
Po przerwie: 
 
Radny senior Wojciech Fedorowicz poprosił przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej 
Annę Ciszkiewicz o odczytanie protokołu z wyborów przewodniczącego Rady Powiatu 
w Gryfinie. 
  
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Anna Ciszkiewicz odczytała protokół Komisji 
z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Powiatu w Gryfinie (zał. nr 4). 
Zgłoszeni kandydaci na Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie: 
 1. Mieczysław Sawaryn uzyskał następującą ilość głosów: za - 14 głosów, 
 2. Joanna Kostrzewa uzyskała następującą ilość głosów: za - 5 głosów. 
W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Powiatu w Gryfinie został 
wybrany radny Mieczysław Sawaryn. 
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Radny senior Wojciech Fedorowicz odczytał tekst deklaratywnej uchwały nr I/1/2014 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu  
w Gryfinie (zał. nr 5). 
 
W wyniku przeprowadzonego głosownia uchwała nr I/1/2014 Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie została podjęta 
większością głosów (17 - za; 2 -  przeciw; 0 - wstrzymujących się). 
 

6. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego od Radnego Seniora. 
 
Przewodniczący obrad radny senior Wojciech Fedorowicz przekazał prowadzenie sesji 
nowowybranemu przewodniczącemu Rady Powiatu w Gryfinie panu Mieczysławowi 
Sawarynowi. 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn podziękował radnym za udzielony 
mandat zaufania. Dla przewodniczącego jest to wyjątkowy dzień. Powiat w bieżącej 
kadencji, tak jak w poprzedniej będzie pracował sprawnie. Radnym uda się zrealizować 
wszystkie cele i współpraca z Gminą Gryfino będzie się układać wzorowo.  
 

7. Wybór wiceprzewodniczących Rady: 
- zgłaszanie i prezentacja kandydatów, 
- powołanie komisji skrutacyjnej, 
- przeprowadzenie głosowania,  
- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poprosił o zgłaszanie kandydatów oraz 
ewentualnie o ich przedstawienie.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  na wiceprzewodniczących Rady Powiatu 
zgłosił następujących kandydatów: radnego Piotra Bugajskiego z Inicjatywy 
Samorządowej oraz radnego Mariusza Adamskiego z Platformy Obywatelskiej.    
Radny Piotr Bugajski jest wieloletnim pracownikiem samorządowym w Gminie 
Trzcińsko-Zdrój. Radny IV i V kadencji Rady Powiatu w Gryfinie. Jest działaczem 
społecznym, prezesem MKS „Orzeł” Trzcińsko-Zdrój.  
Radny Mariusz Adamski jest wieloletnim urzędnikiem samorządowym, od lat kierujący 
Wydziałem Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim województwa 
zachodniopomorskiego. Posiada bardzo bogate doświadczenie. Jest również członkiem 
Rady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 
 
Radny Zdzisław Malik zgłosił kandydaturę radnego Pawła Sławińskiego  
na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest 
młodym, 24-letnim radnym. Od 5 lat pracuje jako dziennikarz, przedsiębiorca i działacz 
społeczny. Wiceprezes Stowarzyszenia Bike Team w Chojnie. 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, czy radny Piotr Bugajski wyraża 
zgodę. 
 
Radny Piotr Bugajski odpowiedział, że wyraża zgodę. 
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Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, czy radny Mariusz Adamski 
wyraża zgodę. 
 
Radny Mariusz Adamski odpowiedział, że wyraża zgodę. 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, czy radny Paweł Sławiński 
wyraża zgodę. 
 
Radny Paweł Sławiński odpowiedział, że wyraża zgodę. 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn nie widząc dalszych zgłoszeń, stwierdził 
zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Gryfinie. 
Powiedział, że w tym miejscu powinna zostać powołana Komisja Skrutacyjna  
do przeprowadzenia wyboru na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler  złożył wniosek o pozostawienie składu Komisji 
Skrutacyjnej wybranego przy wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie  
do przeprowadzenia  pozostałych wyborów, tj. na Wiceprzewodniczących Rady 
Powiatu w Gryfinie, Starostę Gryfińskiego, Wicestarosty oraz pozostałych członków 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 
W wyniku głosowania proponowani kandydaci Komisji Skrutacyjnej w składzie 
przewodniczący Komisji Anna Ciszkiewicz, członkowie Arkadiusz Augustyniak  
i Arkadiusz Łysik  zostali wybrani jednogłośnie do przeprowadzenia wyboru  
na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Gryfinie (19 - za; 0 - przeciw;  
0 - wstrzymujących się). 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zamknął dyskusję i poprosił Komisję 
Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania.  
Ogłosił krótką przerwę. 
 
Po przerwie: 
  
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poprosił członka Komisji Skrutacyjnej 
Arkadiusza Łysika o przedstawienie zasad głosowania, a następnie Komisję o rozdanie 
kart do głosowania.  
 
Członek Komisji Skrutacyjnej Arkadiusz Łysik  powiedział, że przy wyborze 
Wiceprzewodniczących Rady głosuje się poprzez postawienie znaku „x” przy 
maksymalnie dwóch nazwiskach kandydatów spośród trzech. 

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poprosił członka Komisji Skrutacyjnej 
Arkadiusza Augustyniaka o wyczytywanie z listy z imienia i nazwiska obecnych  
na sesji radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie i wrzucanie do urny kart  
do głosowania.  
  
Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego - Przewodniczący Rady 
Mieczysław Sawaryn ogłosił krótką przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosił  
o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania. 
 
Po przerwie: 
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Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poprosił Przewodniczącą Komisji 
Skrutacyjnej Annę Ciszkiewicz o odczytanie protokołu z wyborów 
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Gryfinie. 
  
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Anna Ciszkiewicz odczytała protokół Komisji 
Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Gryfinie (zał. nr 6). Zgłoszeni kandydaci  
na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Gryfinie uzyskali następującą ilość głosów: 

1. Piotr Bugajski: za - 14 głosów, 
2. Mariusz Adamski: za - 14 głosów, 
3. Paweł Sławiński: za - 5 głosów. 

W wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu w Gryfinie zostali 
wybrani Piotr Bugajski i Mariusz Adamski. 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn odczytał tekst deklaratywnej uchwały  
nr I/2/2014 Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady 
Powiatu w Gryfinie (zał. nr 7). 
 
W wyniku przeprowadzonego głosownia uchwała nr I/2/2014 Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Gryfinie została podjęta 
jednogłośnie (19 - za; 0 - przeciw; 0 - wstrzymujących się). 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn złożył gratulacje Wiceprzewodniczącym 
Rady zapraszając ich do zajęcia miejsc na prezydium. 
 
 8. Wybór Starosty: 

- zgłaszanie i prezentacja kandydatów, 
- powołanie komisji skrutacyjnej, 
- przeprowadzenie głosowania, 
- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poprosił o zgłaszanie kandydatów oraz 
ewentualnie o ich przedstawienie.  
 
Radny Andrzej Szelążek zgłosił kandydaturę Wojciecha Konarskiego na Starostę 
Gryfińskiego. 

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, czy radny Wojciech Konarski  
wyraża zgodę. 
 
Radny Wojciech Konarski odpowiedział, że wyraża zgodę. 

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn nie widząc dalszych zgłoszeń, stwierdził 
zamknięcie listy kandydatów na wybór Starosty Gryfińskiego.  

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, czy Rada Powiatu udzieli 
mandatu członkom Komisji Skrutacyjnej w niezmienionym składzie do wyboru 
Starosty Gryfińskiego, czy zostanie powołany nowy skład Komisji Skrutacyjnej. 
Przypomniał, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej.  
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Obecni radni Rady Powiatu w Gryfinie zawnioskowali o pozostawienie niezmienionego 
składu powołanej wcześniej Komisji Skrutacyjnej. 
 
W wyniku głosowania proponowani kandydaci Komisji Skrutacyjnej w składzie 
Przewodniczący Komisji Anna Ciszkiewicz, członkowie Arkadiusz Augustyniak  
i Arkadiusz Łysik  zostali wybrani jednogłośnie do wyboru Starosty Gryfińskiego  
(19 - za; 0 - przeciw; 0 - wstrzymujących się). 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn w związku z tym, że radny Andrzej 
Szelążek podczas zgłaszania kandydatury na stanowisko Starosty Gryfińskiego 
nie przedstawił kandydata, zapytał pana Wojciecha Konarskiego, czy chciałby 
przedstawić swoją osobę. 
 
Radny Wojciech Konarski podziękował za zgłoszenie jego kandydatury.  
Jest to dla niego duży zaszczyt i wyzwanie. Faktem jest, że przez dwie ostatnie 
kadencje Rady był Starostą i osoby znajdujące się dzisiaj na sali jak również wielu 
mieszkańców Powiatu Gryfińskiego zna jego osobę i zapał do pracy na rzecz Powiatu 
Gryfińskiego. To zgłoszenie i jego chęć bycia Starostą wynika z tego, że Inicjatywie 
Samorządowej zaufało ponad 9 tysięcy mieszkańców. Inicjatywa Samorządowa zdobyła 
11 mandatów. Osoby, które zechciały wziąć udział w wyborach samorządowych 
pokazały, że polityka która dotychczas była prowadzona gwarantuje stabilny rozwój 
powiatu. Dodał, że jest osobą wymagającą, przede wszystkim wymaga od siebie 
również potrafi słuchać. Nie jest osobą, która „zamyka się”, kiedy ktoś ma inne zdanie 
czy poglądy, słucha i analizuje. Uważa, że wiele fajnych pomysłów jest 
wprowadzanych w życie. Ze swojej strony zadeklarował, że większość tematów, które 
są w powiecie będzie radnych łączyło, a nie dzieliło. Każdemu zależy, aby Szpital 
Powiatowy w Gryfinie rozwijał się i rozbudowywał. Każdemu zależy, bez względu na 
miejsce zamieszkania w powiecie, aby drogi powiatowe, gminne były lepsze. W tym 
kierunku będzie się szło. Wszystkim zależy, aby stwarzać przyszłość dla dzieci  
i młodzieży oraz dobre warunki dla nauczycieli. Zespoły szkół ponadgimnazjalne,  
dla których organem prowadzącym jest powiat, nie będą punktem zapalnym tylko 
wszyscy będą szukali dobrych rozwiązań, aby szkoły przyciągały młodzież. Tak samo 
stowarzyszenia działając na terenie powiatu mogą liczyć na wsparcie.  
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zamknął dyskusję i poprosił Komisję 
Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania.  
Ogłosił krótką przerwę. 
 
Po przerwie: 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poprosił członka Komisji Skrutacyjnej 
Arkadiusza Łysika o przedstawienie zasad głosowania, a następnie Komisję o rozdanie 
kart do głosowania.  
 
Członek Komisji Skrutacyjnej Arkadiusz Łysik  powiedział, że przy wyborze 
Starosty Gryfińskiego głosuje się poprzez postawienie znaku „x” w jednej z trzech 
kratek, tj. za, przeciw, wstrzymujący się. 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poprosił członka Komisji Skrutacyjnej 
Arkadiusza Augustyniaka o wyczytywanie z listy z imienia i nazwiska obecnych  
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na sesji radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie i wrzucanie do urny kart  
do głosowania.  
 
Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego - Przewodniczący Rady 
Mieczysław Sawaryn ogłosił krótką przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosił  
o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania. 
  
Po przerwie: 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poprosił Przewodniczącą Komisji 
Skrutacyjnej Annę Ciszkiewicz o odczytanie protokołu z przeprowadzonego 
głosowania tajnego w sprawie wyboru Starosty Gryfińskiego. 
  
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Anna Ciszkiewicz odczytała protokół Komisji 
z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie wyboru Starosty Gryfińskiego 
(zał. nr 8). 
Zgłoszony kandydat na Starostę Gryfińskiego Wojciech Konarski uzyskał następującą 
ilość głosów: 
- za: 19 głosów, 
- przeciw:  0 głosów, 
- wstrzymujących się: 0 głosów. 
W wyniku tajnego głosowania Starostą Gryfińskim został wybrany Wojciech Konarski.  
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn odczytał tekst deklaratywnej uchwały  
nr I/3/2014 Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru Starosty Gryfińskiego  
(zał. nr 9). 
 
W wyniku przeprowadzonego głosownia uchwała nr I/3/2014 Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie wyboru Starosty Gryfińskiego została podjęta jednogłośnie (19 - za;  
0 - przeciw; 0 - wstrzymujących się). 
  
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn złożył gratulacje Staroście Gryfińskiemu 
Wojciechowi Konarskiemu. Następnie poinformował, że uczestniczy w kampanii 
wyborczej i kandydat na wójta, burmistrza i prezydenta miasta biorący udziału  
w II turze wyborów, który uzyskał również mandat radnego, może złożyć ślubowanie 
radnego przed dokonaniem wyboru na wójta, burmistrza i prezydenta miasta.  
W przypadku wyboru na wójta, burmistrza mandat radnego wygasa z mocy prawa  
z chwilą wyborów. Jeżeli  zwycięży w II turze wyborów to jego mandat radnego 
wygaśnie, jeżeli nie to zachowa się odpowiednio. Życzył powodzenia w obradach, 
jednocześnie deklarując, że dla Gminy Gryfino współpraca z Powiatem Gryfińskim jest  
jednym z pierwszoplanowych zadań.  
 

O godz. 14.05 Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn opuścił posiedzenie  
i przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Mariuszowi Adamskiemu. 
  

8. Wybór Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu  
w Gryfinie:  
- zgłaszanie i powołanie kandydatów, 
- powołanie komisji skrutacyjnej, 
- przeprowadzenie głosowania, 
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- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Adamski poprosił pana Starostę o zgłoszenie 
kandydata na Wicestarostę oraz kandydatów na pozostałych członków Zarządu Powiatu 
i krótkie ich przedstawienie.  
  
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zgłosił na Wicestarostę kandydaturę radnego 
Jerzego Milera z Inicjatywy Samorządowej. Na członków Zarządu zaproponował 
kandydaturę radnego Jana Gładkowa i radnego Henryka Kaczmara z Inicjatywy 
Samorządowej oraz radnego Tomasza Siergieja z Platformy Obywatelskiej.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Adamski zapytał, czy radny Jerzy Miler  wyraża 
zgodę. 
 
Radny Jerzy Miler odpowiedział, że wyraża zgodę. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Adamski zapytał, czy radny Jan Gładkow  
wyraża zgodę. 
 
Radny Jan Gładkow odpowiedział, że wyraża zgodę. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Adamski zapytał, czy radny Henryk Kaczmar  
wyraża zgodę. 
 
Radny Henryk Kaczmar  odpowiedział, że wyraża zgodę. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Adamski zapytał, czy radny Tomasz Siergiej  
wyraża zgodę. 
 
Radny Tomasz Siergiej  odpowiedział, że wyraża zgodę. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Adamski zapytał, czy Rada Powiatu udzieli 
mandatu członkom Komisji Skrutacyjnej w niezmienionym składzie do wyboru 
Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Gryfinie, czy zostanie 
powołany nowy skład Komisji Skrutacyjnej. Przypomniał, że osoby kandydujące  
nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej.  
 
Obecni radni Rady Powiatu w Gryfinie zawnioskowali o pozostawienie niezmienionego 
składu powołanej wcześniej Komisji Skrutacyjnej. 
 
W wyniku głosowania proponowani kandydaci Komisji Skrutacyjnej w składzie 
Przewodniczący Komisji Anna Ciszkiewicz, członkowie Arkadiusz Augustyniak  
i Arkadiusz Łysik  zostali wybrani jednogłośnie do przeprowadzenia wyboru 
Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Gryfinie (19 - za;  
0 - przeciw; 0 - wstrzymujących się). 
 
Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Adamski zapytał Starostę Gryfińskiego  
czy chciałby przedstawić kandydatów. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, radny Tomasz Siergiej jest 
rolnikiem i przedsiębiorcą pochodzącym z Gminy Cedynia. Jest prezesem Zarządu 
Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  
tj. organizacji społecznej skupiającej gminy, mieszkańców i przedsiębiorców,  
która przekazuje środki finansowe dla danej społeczności na obszary wiejskie w drodze 
przeprowadzanych konkursów. Ponadto pan Tomasz Siergiej jest Prezesem 
Zachodniopomorskiego Związku Hodowców Koni. 
Radny Jan Gładkow był radnym III i IV kadencji Rady Powiatu w Gryfinie, w IV 
kadencji był członkiem Zarządu Powiatu. Jest mieszkańcem Gryfina oraz osobą cenioną 
za własne określone poglądy, wiele może wnieść do prac Zarządu. Ponadto jest 
emerytowanym nauczycielem, który jeszcze pracuje w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Był m.in. jednym z lobbujących na rzecz 
rozwoju, czy przywrócenia szkole renomy technikum elektrycznego.  
Radny Henryk Kaczmar  jest mieszkańcem Gminy Moryń. Wieloletnim dyrektorem 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Moryniu oraz wieloletnim radnym Rady Powiatu  
w Gryfinie. W IV kadencji Odrodzonego Samorządu Terytorialnego pracował  
w Komisji Budżetu i Gospodarki.  
Radny Jerzy Miler jest mieszkańcem Gryfina, przez dwie kadencje był Wicestarostą 
Gryfińskim, jest emerytowanym nauczycielem. Ponadto jest działaczem społecznym, 
znany jest Gryfinianom z prowadzenia sekcji piłki ręcznej, czyli tej dziedziny sportu, 
która Gryfino zawsze wyróżniała i miejmy nadzieję, że dalej będzie wyróżniać.  
W poprzednich kadencjach nadzorował sprawy z zakresu oświaty, pomocy społecznej. 
Starosta ceni sobie dotychczasową dobrą współpracę na rzecz rozwoju powiatu.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Adamski zamknął dyskusję i poprosił Komisję 
Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania.  
Ogłosił krótką przerwę. 
 
Po przerwie: 
  
Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Adamski poprosił członka Komisji Skrutacyjnej 
Arkadiusza Łysika o przedstawienie zasad głosowania, a następnie Komisję o rozdanie 
kart do głosowania.  
 
Członek Komisji Skrutacyjnej Arkadiusza Łysika powiedział, że na podstawie  
art. 27 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, rada powiatu wybiera wicestarostę 
oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów  
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.  
W związku z powyższym przy wyborze Wicestarosty oraz pozostałych członków 
Zarządu Powiatu w Gryfinie głosuje się poprzez postawienie znaku „x” w jednej  
z trzech kratek, tj. za, przeciw, wstrzymujący się. 

Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Adamski poprosił członka Komisji Skrutacyjnej 
Arkadiusza Augustyniaka o wyczytywanie z listy z imienia i nazwiska obecnych  
na sesji radnych, a wyczytanych Radnych o podchodzenie i wrzucanie do urny kart  
do głosowania.  
  
Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego - Wiceprzewodniczący Rady 
Mariusz Adamski ogłosił krótką przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosił  
o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania. 
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Po przerwie: 
 
Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Adamski poprosił Przewodniczącą Komisji 
Skrutacyjnej Annę Ciszkiewicz o odczytanie protokołu z wyboru Wicestarosty oraz 
pozostałych członków Zarządu Powiatu w Gryfinie. 
 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Anna Ciszkiwicz odczytała protokół komisji  
z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie wyboru Wicestarosty oraz 
pozostałych członków Zarządu Powiatu w Gryfinie (zał. nr 10). 
Zgłoszony skład Zarządu Powiatu Gryfińskiego w osobach: 

1. Jerzy Miler – Wicestarosta Gryfiński, 
2. Jan Gładkow – Członek Zarządu, 
3. Henryk Kaczmar – Członek Zarządu 
4. Tomasz Siergiej – Członek Zarządu. 

Wyżej  wskazany skład Zarządu Powiatu uzyskał następującą ilość głosów: 
za: 13 głosów 
przeciw: 1 głos 
wstrzymujących się: 4 głosy 
W wyniku tajnego głosowania wybrano następujących Członków Zarządu Powiatu 
Gryfińskiego: 

1. Jerzy Miler – Wicestarosta Gryfiński, 
2. Jan Gładkow – Członek Zarządu, 
3. Henryk Kaczmar – Członek Zarządu 
4. Tomasz Siergiej – Członek Zarządu. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Adamski odczytał tekst deklaratywnej uchwały 
nr I/4/2014 w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu 
Powiatu w Gryfinie (zał. nr 11). 
 
W wyniku przeprowadzonego głosownia uchwała nr I/4/2014 Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu  
w Gryfinie została podjęta większością głosów (16 - za; 0 - przeciw; 2 - wstrzymujące 
się). 
 

10. Wystąpienie nowowybranego Starosty Gryfińskiego. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski podziękował serdecznie za wybór jego osoby 
na Starostę Powiatu Gryfińskiego, gdyż nie spodziewał się takiego poparcia, takiego 
dużego mandatu zaufania. Dodał, że przyjmuje to, jako zobowiązanie do tego  
co, powiedział wcześniej, czyli dla otwarcia drzwi dla wszystkich. Wszystkie pomysły 
radnych będą analizowane i w miarę możliwości będą wdrażane w życie. Następnie 
podziękował za wybór zaproponowanego składu Zarządu Powiatu. Ma nadzieję, że uda 
się dbać o rozwój powiatu, tak jak zostało to przez większość radnych obiecane 
mieszkańcom, aby wszystkim a przede wszystkim młodzieży, dzieciom w powiecie 
było jak najlepiej, żeby nie musieli z niego emigrować. Podziękował, za to, że w dniu 
dzisiejszym udało się zorganizować pracę rady. Poinformował zebranych, że radnym 
zostały przekazane materiały dot. projektu budżetu powiatu na 2015 r., zgodnie  
z przepisami do 15 listopada Zarząd Powiatu miał obowiązek złożyć taki dokument. 
Budżet powiatu jest to podstawowy dokument, na bazie którego będzie wyznaczany 
plan działań na 2015 r. Również ujęte zostały w nim zadania, jakie będą realizowane  
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w latach kolejnych. Ponadto Starosta podziękował za pracę poprzedniemu Zarządowi 
Powiatu, szczególnie obecnemu panu Romanowi Ratajowi. W dniu dzisiejszym nie ma 
obecnego drugiego członka Zarządu pana Jana Podleśnego. Podziękował za cztery lata, 
ma nadzieję dobrze przepracowane. Dodał, że bilans otwarcia zostanie przedstawiony 
na Radzie, tej która będzie pracowała. Starosta ma nadzieję, że praca Rady skupi się 
przede wszystkim podczas trwania komisji, tak jak było to dotychczas, podczas których 
ścierano się na argumenty, poglądy. Natomiast niekoniecznie sesje będą areną jakiejś 
walki, czy pomysłów politycznych. Starano się od tego uciekać, przede wszystkim radni 
mają służyć mieszkańcom Powiatu Gryfińskiego i tak ten mandat chyba wszyscy 
rozumieją.   
 

11. Wnioski i interpelacje radnych. 
 
Wniosek nr BRZ.0003.1.2014 radnego Pawła Sławińskiego  
- prośba o przygotowanie wykazu dróg i ulic powiatowych w poszczególnych gminach.  
 

12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Bugajski poinformował, że radni Rady Powiatu  
w Gryfinie przyjmują interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji w każdy 
poniedziałek od godz. 15.30 do 16.30 na terenie Powiatu Gryfińskiego i poprosiła  
o wpisywanie się na listę dyżurów na grudzień 2014 r. i styczeń 2015 r.  
 
Radny Jan Gładkow odnosząc się do kwestii tajności głosownia, powiedział,  
że głosowanie nad wyborem Starosty Gryfińskiego, z którego się cieszy, w rezultacie 
nie było tajne, ponieważ każdy wie, kto jak zagłosował. Podobna sytuacja również ma 
miejsce podczas wyborów, kiedy kandydat uzyskał jeden głos i to był jego głos. 
Zdaniem radnego, aby zapobiec takim zjawiskom należy jeden albo dwa ostatnie głosy 
w wypadku, gdy sam zainteresowany oddaje głos, zniszczyć bez otwierania koperty, 
gdy nie będą miały wpływu na całość głosowania. Wówczas gwarantuje to tajność. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski na podstawie paragrafu 50 i paragrafu 51  
ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Gryfińskiego zgłosił informację o utworzeniu klubu radnych 
Inicjatywa Samorządowa, którego jest przewodniczącym (zał. nr 12).  
 

13. Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Adamski wobec wyczerpania porządku obrad 
zamknął obrady I sesji Rady Powiatu w Gryfinie.  
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz              
 

 
Wiceprzewodniczący Rady 

 
         Piotr Bugajski 


