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Protokół Nr I/2018
z obrad I sesji Rady Powiatu VI kadencji,
która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, Pl. Wolności 1,
w dniu 19 listopada 2018 r.
Ad. 1.
Najstarszy wiekiem radny – p. Ryszard Kumelski zarządził odśpiewanie Hymnu
Państwowego.
Po hymnie p. R. Kumelski, na podstawie art.15 ust.6 ustawy o samorządzie powiatowym, otworzył
o godz. 1200 I sesję Rady Powiatu VI kadencji. Poinformował wszystkich obecnych, iż sesja
jest transmitowana. Uczestnicząc w niej, obecni wyrażają zgodę na publikowanie wizerunku oraz
przetwarzanie danych osobowych. Następnie Radny Senior przywitał Radnych Rady Powiatu w Nidzicy
oraz zaproszonych gości. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do
niniejszego protokołu.
p. Ryszard Kumelski przedstawił proponowany porządek obrad I sesji, ustalony przez
Komisarza Wyborczego w Olsztynie. Zaznaczył, że porządek ten radni otrzymali wraz z
materiałami sesyjnymi.
Porządek obrad:
1. Otwarcie przez radnego Seniora I sesji Rady powiatu Nidzickiego.
2. Wręczenie przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej nowo wybranym
radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Powiatu Nidzickiego.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Nidzickiego.
Ad. 2.
Następnie p. R. Kumelski oddał głos p. Marzenie Pawlak - Przewodniczącej Powiatowej
Komisji Wyborczej w Nidzicy.
p. Marzena Pawlak wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego Powiatu Nidzickiego
wszystkim radnym wymienionym w liście obecności, stanowiącej załącznik 1 do niniejszego
protokołu i pogratulowała im wyboru na radnych.
p. Ryszard Kumelski podziękował za sprawne wręczenie zaświadczeń.
Ad. 3.
Następnie p. R. Kumelski przystąpił do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo
wybranych radnych. Poprosił najmłodszego radnego o pomoc w ceremonii. Poinstruował
radnych, że po przeczytaniu pełnej treści roty można dodać słowa: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Wszyscy radni, wyczytywani kolejno przez radnego Mateusza Budkę według listy
obecności, wypowiedzieli treść roty (złożyli ślubowanie).
p. Ryszard Kumelski podziękował radnym i pogratulował; stwierdził, że radni po
złożeniu ślubowania, objęli mandat radnego Rady Powiatu w Nidzicy.
Ad. 4.
Na podstawie listy obecności Radny Senior stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych,
co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały.

-projekt-

Ad. 5.
p. Ryszard Kumelski poinformował, że wybór Przewodniczącego Rady następuje w
głosowaniu tajnym. Przeprowadza je powołana przez Radę i wybrana spośród radnych Komisja
Skrutacyjna. Poprosił zatem o zgłaszanie kandydatur do pracy w Komisji Skrutacyjnej.
Radny Mateusz Budka zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza Mróz.
p. Ryszard Kumelski zapytał p. Grzegorza Mróz, czy wyraża zgodę na kandydowanie.
p. Grzegorz Mróz wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna Ewa Krzyżewska zgłosiła kandydaturę radnej Joanny Szczepkowskiej.
p. Ryszard Kumelski zapytał p. Joannę Szczepkowską, czy wyraża zgodę na kandydowanie.
p. Joanna Szczepkowska wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny Krzysztof Zdziarski zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Słupskiego.
p. Ryszard Kumelski zapytał p. Zbigniewa Słupskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie.
p. Zbigniew Słupski wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Na prośbę Radnego Seniora, informatyk w Starostwie Powiatowym - Piotr Iwanicki udzielił radnym instruktażu odnośnie techniki głosowania.
Przystąpiono do głosowania nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
„Za” zamknięciem listy oddano 15 głosów, 0 – Przeciw i 0- „wstrzymujących się”.
Zestawienie imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Senior przystąpił do głosowania poszczególnych kandydatur:
1) p. Grzegorz Mróz otrzymał: 15 głosów- „za”, 0- „przeciw”, 0- „wstrzymujących się”.
Zestawienie imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2) p. Joanna Szczepkowska otrzymała: 15 głosów -„za”, 0- „przeciw”, 0- „wstrzymujących
się”. Zestawienie imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3) p. Zbigniew Słupski otrzymał: 15 głosów -„za”, 0- „przeciw”, 0- „wstrzymujących się”.
Zestawienie imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/1/2018 w sprawie
powołania Komisji Skrutacyjnej, w składzie: Grzegorz Mróz, Joanna Szczepkowska, Zbigniew
Słupski; stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
Zestawienie imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
p. Ryszard Kumelski prosił, aby Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się.
Radny Mateusz Budka wnioskował o zarządzenie 5 min. przerwy.
Radny Dariusz Szypulski prosił o uzasadnienie wniosku.
Przewodniczący Rady stwierdził, że p. Budka mógł źle się poczuć i zarządził
głosowanie nad wnioskiem p. Budki.
Wniosek p. M. Budki przyjęto stosunkiem głosów: 8 – „za”, 2- „wstrzymujące się”, 2„przeciw”. 3 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Zestawienie imiennego głosowania nad
wnioskiem stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
p. R. Kumelski zarządził przerwę.
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Po przerwie p. Ryszard Kumelski poinformował, że Rada dokonuje wyboru
Przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Poprosił o zgłaszanie kandydatów na
stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu w Nidzicy.
Radny Grzegorz Mróz zgłosił kandydaturę p. Andrzeja Bróździńskiego. Dodał, że p.
Bróździński jest wieloletnim nauczycielem w ZSZiO. Od wielu lat jest radnym, wcześniej
gminnym i w poprzedniej kadencji – powiatowym. Posiada tytuł mgr inż. Jest absolwentem
Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.
p. Ryszard Kumelski zapytał p. Andrzeja Bróździńskiego, czy wyraża zgodę na
kandydowanie.
p. Andrzej Bróździński wyraził zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec tego p. Ryszard Kumelski zarządził głosowanie
nad zamknięciem listy kandydatów. W głosowaniu oddano: 15 głosów - „za”, 0 – „przeciw”, 0
– „wstrzymujących się”. Zestawienie imiennego głosowania nad listą stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
p. Ryszard Kumelski poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania
na Przewodniczącego Rady Powiatu i zarządził przerwę.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej powrócili na salę, zatem p. Ryszard Kumelski
wznowił obrady i poprosił o rozdanie kart do głosowania.
Głos zabrała radna Joanna Szczepkowska. Poinformowała, że Komisja Skrutacyjna
ukonstytuowała się w składzie:
Joanna Szczepkowska – przewodnicząca,
Grzegorz Mróz – członek,
Zbigniew Słupski – członek.
Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej objaśniła zasady głosowania, zgodnie
z informacją znajdującą się na karcie do głosowania.
Radny Grzegorz Mróz rozdał karty do głosowania. Następnie radni zostali wyczytani
według listy obecności, po czym udali się do wyznaczonego miejsca zapewniającego tajność
głosowania i oddawali głos, po czym kartę wrzucali do urny ustawionej w widocznym miejscu
przed Komisją.
Po oddaniu wszystkich głosów, Radny Senior zarządził przerwę w celu ustalenia przez
Komisję Skrutacyjną wyniku głosowania i sporządzenia przez nią protokołu.
Po przerwie p. Ryszard Kumelski wznowił obrady i poprosił Komisję Skrutacyjną o
przedstawienie wyników głosowania.
Głos zabrała radna Joanna Szczepkowska. Przeczytała protokół z głosowania tajnego w
sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Nidzicy przeprowadzonego podczas I sesji
Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 19 listopada 2018r. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Wydano 15 kart do głosowania. Głosów ważnych oddano 15, nieważnych -0. Na
kandydata Andrzeja Bróździńskiego oddano następujące ilości głosów: 14 – „za”, 1 –
„przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”.
p. Joanna Szczepkowska stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania na
Przewodniczącego Rady Powiatu VI kadencji wybrany został p. Andrzej Bróździński.
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Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania załączono do niniejszego
protokołu.
p. Ryszard Kumelski przeczytał treść uchwały Nr I/2/2018 Rady Powiatu w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Nidzicy. Następnie pogratulował nowo
wybranemu przewodniczącemu Rady Powiatu i poprosił go o zajęcie miejsca.
p. Andrzej Bróździński podziękował za oddane głosy i zaproponował rozszerzenie
porządku obrad o punkt „6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1)
2)
3)
4)

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Nidzicy,
wyboru Starosty Nidzickiego,
wyboru Wicestarosty Nidzickiego,
wyboru Zarządu Powiatu w Nidzicy”.

oraz o punkty:
„ 7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu w Nidzicy.”
Następnie odbyły się głosowania o wprowadzenie do porządku obrad poszczególnych
uchwał:
1) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Nidzicy;
wynik głosowania był następujący: 15- „za”, 0- „przeciw”, 0- „wstrzymujących się”;
2) w sprawie wyboru Starosty Nidzickiego; wynik głosowania był następujący: 14- „za”, 1„przeciw”, 0- „wstrzymujących się”;
3) w sprawie wyboru Wicestarosty Nidzickiego; wynik głosowania był następujący: 13- „za”,
1- „przeciw”, 0- „wstrzymujących się”, 1- „nie głosowała”;
4) w sprawie wyboru Zarządu Powiatu w Nidzicy; wynik głosowania był następujący: 13- „za”,
1- „przeciw”, 0- „wstrzymujących się”, 1- „nie głosowała”.
Dalej przegłosowano rozszerzenie porządku obrad o punkty:
- „7. Wolne wnioski”. Wyniki głosowania: 15- „za”, 0- „przeciw”, 0- „wstrzymujących
się”.
- „8. Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu w Nidzicy”. Wyniki głosowania: 13- „za”,
0- „przeciw”, 1- „wstrzymujących się”, 1 osoba nie głosowała.
Wobec tego, że wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkty 6,7 i 8 zostały przyjęty,
Przewodniczący Andrzej Bróździński zarządził głosowanie nad całym, zmienionym
porządkiem obrad. Został on przyjęty stosunkiem głosów: 14- „za”, 1- „przeciw”, 0„wstrzymujących się”.
Zestawienia głosowań imiennych na rozszerzenie porządku obrad o poszczególne punkty
i podpunkty stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad. 6.1)
p.
Andrzej
Bróździński
poinformował,
że
Rada
dokonuje
wyboru
Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na
stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Nidzicy.
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Radny p. Zbigniew Słupski zaproponował kandydaturę p. Pawła Bukowskiego opierając
swój wybór na tym, iż p. Paweł Bukowski był Wiceprzewodniczącym przez dwie kadencje i na
pewno poradzi sobie z pełnieniem tej funkcji.
p. Andrzej Bróździński zapytał, czy Pan p. Paweł Bukowski wyraża zgodę.
p. Paweł Bukowski wyraził zgodę na kandydowanie i podziękował za zaufanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Odbyło się głosowanie odnośnie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu; jego wynik był następujący: 12- „za”, 0- „przeciw”, 1-„ wstrzymał się”. 2 osoby
nie głosowały. Zestawienie imiennego głosowania nad listą stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący poprosił więc Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania
i zarządził przerwę.
Po przerwie p. Andrzej Bróździński wznowił obrady i oddał głos Przewodniczącej
Komisji Skrutacyjnej p. Joannie Szczepkowskiej. Objaśniła ona zasady głosowania. Członek
komisji p. Grzegorz Mróz rozdał karty do głosowania, a następnie kolejno wyczytywał radnych,
którzy składali swoje głosy do urny. Po przeprowadzeniu głosowania zarządzono przerwę, aby
Komisja Skrutacyjna mogła policzyć głosy i sporządzić protokół z głosowania.
Po przerwie p. Andrzej Bróździński wznowił obrady i poprosił Komisję Skrutacyjną o
przedstawienie wyników głosowania.
Głos zabrała p. Joanna Szczepkowska. Przeczytała protokół z głosowania tajnego w
sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Nidzicy przeprowadzonego podczas
I sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 19 listopada 2018r. W głosowaniu brało
udział 15 radnych. Wydano 15 kart do głosowania. Głosów ważnych oddano 15, nieważnych –
0. Na kandydata Pawła Bukowskiego oddano następujące ilości głosów: 14 – „za”, 0 –
„przeciw”, 1 – „wstrzymujący się”.
p. Joanna Szczepkowska stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania na
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu VI kadencji wybrany został p. Paweł Bukowski.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania załączono do niniejszego
protokołu.
p. Andrzej Bróździński przeczytał treść uchwały Nr I/3/2018 w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Nidzicy. Stanowi ona załącznik do niniejszego
protokołu.
p. Paweł Bukowski podziękował za wybór i zajął miejsce obok Przewodniczącego Rady
powiatu.
Ad. 6.2)
Następnie p. Andrzej Bróździński poinformował, że Rada dokonuje wyboru Starosty
Nidzickiego bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu
tajnym. Poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Starosty.
p. Ewa Krzyżewska zaproponowała kandydaturę p. Marcina Palińskiego. Podkreśliła, że
iż jest on mieszkańcem gminy Nidzica od urodzenia. Posiada wyższe wykształcenie
administracyjne, posiada własną działalność gospodarczą, jest wieloletnim samorządowcem,
wybrany na drugą kadencję Rady Miejskiej w Nidzicy. W poprzedniej kadencji był członkiem
dwóch komisji stałych i komisji rewizyjnej. Obecnie jest doradcą Wojewody WarmińskoMazurskiego.

-projekt-

p. Andrzej Bróździński zapytał, czy p. Marcin Paliński wyraża zgodę na kandydowanie.
p. Marcin Paliński wyraził zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Odbyło się głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów. Wyniki były następujące: 15„za”, 0- „przeciw”, 0- „wstrzymujących się”.
p. Andrzej Bróździński zarządził przerwę, a Komisja Skrutacyjna udała się, aby
przygotować karty do głosowania.
Po przerwie p. Joanna Szczepkowska poinformowała o zasadach głosowania. p.
Grzegorz Mróz rozdał karty do głosowania i tak jak poprzednio wyczytywał radnych, aby
oddawali głosy do urny.
Przewodniczący Rady zarządził przerwę w celu policzenia głosów i sporządzenia
protokołu z głosowania.
Po przerwie p. Joanna Szczepkowska odczytała protokół z głosowania tajnego w sprawie
wyboru Starosty Nidzickiego przeprowadzonego podczas I sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI
kadencji w dniu 19 listopada 2018 r. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Wydano 15 kart
do głosowania. Głosów ważnych oddano 15, nieważnych – 0. Następnie odczytała wyniki: 14„ za”, 0- „przeciw”, 1- „wstrzymujący się”. p. Joanna Szczepkowska stwierdziła, że w wyniku
tajnego głosowania na Starostę Nidzickiego VI kadencji wybrany został p. Marcin Paliński.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania załączono do niniejszego
protokołu.
p. Andrzej Bróździński przeczytał treść uchwały Nr I/4/2018 w sprawie wyboru Starosty
Nidzickiego, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie p. Andrzej Bróździński pogratulował nowo wybranemu Staroście i wręczył
mu kwiaty. Gratulacje złożyły również delegacje partii politycznych oraz Starostwa
Powiatowego, Zespołu Opieki Zdrowotnej i Burmistrz Nidzicy.
p. Marcin Paliński podziękował za powierzone mu zaufanie. Dodał, że jest w lekkim
stresie, ale ma nadzieję, że z dnia na dzień będzie coraz lepiej. Zaznaczył, że oddanie na niego
głosu było wielką odpowiedzialnością.
Były Starosta Nidzicki p. Grzegorz Napiwodzki pogratulował wyboru nowemu
Staroście, wszystkim radnym, Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady. Dodał, że
nowo wybranego Starostę czekają nadzieje i oczekiwania mieszkańców powiatu.
Poinformował, że Starosta będzie miał wspaniałą kadrę, która jest bardzo pomocna,
kompetentna i ma swoją wizję oraz wspiera samorząd. Życzył sukcesów i żeby oczekiwania
mieszkańców spełniły się.
Ad. 6.3)
p. Andrzej Bróździński poprosił Pana Starostę o wskazanie kandydata na stanowisko
Wicestarosty Nidzickiego.
Starosta Marcin Paliński podał kandydaturę p. Pawła Przybyłka.
p. Andrzej Bróździński zapytał, czy p. Paweł Przybyłek wyraża zgodę na kandydowanie.
p. Paweł Przybyłek wyraził zgodę.
p. Andrzej Bróździński poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do
głosowania i zarządził przerwę.
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Po przerwie członek Komisji Skrutacyjnej p. Grzegorz Mróz rozdał karty do głosowania
radnym, a Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. Joanna Szczepkowska przedstawiła zasady
głosowania. p. Grzegorz Mróz kolejno wyczytywał radnych, aby oddali głos. Po oddaniu
wszystkich głosów nastąpiła przerwa w celu ustalenia wyników głosowania.
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. Joanna Szczepkowska odczytała
protokół z głosowania tajnego w sprawie wyboru Wicestarosty Nidzickiego przeprowadzonego
podczas I sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 19 listopada 2018 r. W głosowaniu
brało udział 15 radnych. Wydano 15 kart do głosowania. Głosów ważnych oddano 15,
nieważnych – 0. Następnie odczytała wyniki: 11- „ za”, 3- „przeciw”, 1- „wstrzymujący się”.
p. Joanna Szczepkowska stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania na Wicestarostę
Nidzickiego VI kadencji wybrany został p. Paweł Przybyłek. Protokół Komisji Skrutacyjnej
wraz z kartami do głosowania załączono do niniejszego protokołu.
p. Andrzej Bróździński przeczytał treść uchwały Nr I/5/2018 w sprawie wyboru
Wicestarosty Powiatu Nidzickiego. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 6.4)
p. Andrzej Bróździński przeszedł do kolejnego punktu obrad - wybór Zarządu Powiatu
w Nidzicy. Dodał, że Rada Powiatu dokonuje wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu
w liczbie trzech na wniosek Starosty, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Poprosił Pana Starostę o podanie
trzech kandydatów na członków Zarządu Powiatu Nidzickiego.
Pan Starosta podał kandydatury następujących radnych: Mateusz Budka, Lech
Mieczysław Brzozowski oraz Ewa Krzyżewska.
p. Andrzej Bróździński zapytał, czy radni wyrażają zgodę na kandydowanie.
Wszyscy wyżej wymienieni kandydaci na członków Zarządu Powiatu wyrazili zgodę na
kandydowanie.
p. Andrzej Bróździński poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart
do głosowania i zarządził przerwę.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej powrócili na salę, zatem p. Andrzej Bróździński
wznowił obrady i poprosił o rozdanie kart do głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zaznaczyła, że Komisja przygotowała 45 kart do
głosowania. Każdy radny otrzyma 3 karty, po jednej na każdego kandydata. Każdy zatem odda
trzy głosy.
Radni, wyczytywani według listy obecności przez p. Grzegorza Mróz, udawali się do
wyznaczonego miejsca zapewniającego tajność głosowania i oddawali głosy, po czym karty
wrzucali do urny ustawionej w widocznym miejscu przed Komisją.
Po oddaniu wszystkich głosów, Przewodniczący Rady zarządził przerwę w celu ustalenia
przez Komisję Skrutacyjną wyniku głosowania i sporządzenia przez nią protokołu.
Salę obrad opuścił radny Marek Borowy. Odtąd w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Po przerwie p. Andrzej Bróździński wznowił obrady i poprosił Komisję Skrutacyjną o
przedstawienie wyników głosowania.
Głos zabrała radna Joanna Szczepkowska. Przeczytała protokół z głosowania tajnego w
sprawie wyboru Zarządu Powiatu w Nidzicy przeprowadzonego podczas I sesji Rady Powiatu
w Nidzicy VI kadencji w dniu 19 listopada 2018 r.
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W głosowaniu brało udział 15 radnych. Wydano 45 kart do głosowania. Głosów ważnych
oddano 44, nieważnych – 1.
Kandydat Ewa Krzyżewska otrzymała następujące ilości głosów: 12 – „za”, 2 –
„przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”.
Kandydat Mateusz Budka otrzymał następujące ilości głosów: 12 – „za”, 2– „przeciw”,
1 – „wstrzymujący się”.
Kandydat Lech Mieczysław Brzozowski otrzymał następujące ilości głosów: 13 – „za”,
1– „przeciw”, 1 – „wstrzymujących się”.
p. Joanna Szczepkowska stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania na członków
Zarządu Powiatu w Nidzicy VI kadencji zostali wybrani radni: Ewa Krzyżewska, Mateusz
Budka i Lech Mieczysław Brzozowski.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania załączono do niniejszego
protokołu.
p. Andrzej Bróździński przeczytał treść uchwały Nr I/6/2018 w sprawie wyboru Zarządu
Powiatu w Nidzicy. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. Po czym pogratulował
nowym członkom Zarządu Powiatu.
p. Marcin Paliński pogratulował nowo wybranemu Zarządowi Powiatu.
Ad. 7
p. Paweł Bukowski zapytał, czy na sali znajduje się Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
p. Jacek Dłuski? Dyrektora nie było, więc na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu złożył
zapytanie, czy jest w stanie udzielić informacji odnośnie prawoskrętów przy drogdze
wojewódzkiej oraz czy coś ruszyło, aby udrożnić dzielnicę koło ZS Nr 3? Dodał, że można by
było sporządzić mapę dróg powiatowych dla wszystkich radnych żeby mieli pogląd na całą
sytuację, aby pokazać czym powiat dysponuje. Poprosił też o wprowadzenie prezentacji
dotyczącej atrakcji turystycznych w Powiecie Nidzickim, aby radni wiedzieli czym dysponuje
powiat jeśli chodzi o turystykę. Dodał, że jest w powiecie dużo osób od promocji i zajmujących
się turystyką.
p. Mateusz Budka poinformował, że istnieje problem dowozu uczniów do szkół
ponadgimnazjalnych. Przewoźnik wypowiedział zgodę dla tych osób. Poprosił Starostę o
zajęcie się tą sprawą.
p. Andrzej Bróździński poprosił aby w sprawie dowozu uczniów dać Staroście jeden
dzień na załatwienie sprawy.
p. Paweł Bukowski dodał, że na ostatniej komisji objazdowej (komisji budżetowej)
przedstawiał temat parkingu w Wiknie, żeby wzmocnić turystykę. Na zakręcie parkuje dużo
samochodów, a parking gwarantuje lepsze bezpieczeństwo. Warto poruszyć ten temat, bo jest
on bardzo ważny i może wpłynąć na turystykę Powiatu Nidzickiego. Dodał, że może się
włączyć do negocjacji z Nadleśnictwem.
p. Andrzej Bróździński dodał, że w poprzedniej Radzie funkcjonowały 2 komisje i
poprosił radnych, aby zastanowili się, czy komisje mają pozostać w nie zmienionej nazwie.
Poprosił również o zgłaszanie swoich akcesów do komisji w terminie do 21 listopada 2018r.
Poinformował także, aby radni w ciągu miesiąca od dnia dzisiejszego złożyli oświadczenia
majątkowe. Poprosił następnie Panią Sekretarz o odczytanie zaproszenia dla radnych
p. Elżbieta Bieniek zaprosiła radnych na 22 listopada 2018r. na konkurs wiedzy o
regionie, który odbędzie się o godz. 10.00 na zamku w Nidzicy, a organizowany jest przez
ZSRiO w Jagarzewie.
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Ad. 8.
p. Andrzej Bróździński poinformował, iż porządek obrad został wyczerpany, wobec
czego o godz. 15:45 zamknął I sesję Rady Powiatu VI kadencji w dniu 19 listopada 2018 r.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
M.Jarka
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