RADA POWIATU
SŁUPSKIEGO
OR.II.0041-1/2010

Protokół Nr I/2010
sesji Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2 grudnia 2010 roku
I sesja Rady Powiatu Słupskiego odbyła się w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa
Powiatowego w Słupsku. Rozpoczęcie godz. 1530 .

Ad 1.
Otwarcie sesji.
Pan Edward Sasko Przewodniczący sesji – powiedział, działając na podstawie art. 15 ust.6
ustawy o samorządzie powiatowym - jako radny najstarszy wiekiem (obecny na sesji)
otworzył pierwszą sesję Rady Powiatu Słupskiego nowej kadencji.
Powitał serdecznie wszystkich radnych, którym wyborcy powierzyli mandaty na obecną
kadencję, 2010 - 2014 roku.
Złożył Paniom i Panom radnym serdeczne gratulacje i życzenia pomyślności w wypełnianiu
tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji.
Serdecznie powitał obecnych na dzisiejszych obradach: urzędujący Zarząd Powiatu
Słupskiego z jego Przewodniczącym Panem Sławomirem Ziemianowiczem.
Powitał przedstawicieli mediów, wszystkich przybyłych na inauguracyjną sesję.
Powitał pracowników Starostwa, uczestniczących w sesji oraz obsługujących nasze obrady,
wśród nich panią Beatę Sadowską - radcę prawnego, która zabezpieczała obrady od strony
prawnej oraz protokolanta obrad panią Irenę Kaczmaryk z Wydziału Organizacyjnego.
Ad. II.
Pan Edward Sasko Przewodniczący sesji - na podstawie listy obecności stwierdził,
że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczyło 18 radnych, na stan ustawowy 21 radnych.
Powiedział, że Rada w takim składzie, po złożeniu ślubowania przez poszczególnych
radnych, mogła będzie podejmować prawomocne uchwały.
(listy obecności stanowią zał. nr 1 i 2 do protokołu)
Ad. III.
Pan Edward Sasko Przewodniczący sesji – przystąpił do ślubowania. Przypomniał,
że obowiązek ten wynika z art. 20 ustawy o samorządzie powiatowym;
Poinformował, że radni nieobecni na pierwszej sesji Rady Powiatu złożą ślubowanie
na pierwszej sesji , na którą przybędą.
Powiedział, że odczyta teraz rotę ślubowania, potem w kolejności alfabetycznej odczytał
nazwisko i imię każdego z radnych.
Poinformował, że radny po odczytaniu jego nazwiska, powstanie i wypowie słowo "ślubuję".
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg".
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Poprosił wszystkich radnych i obecnych o powstanie na czas czytania roty ślubowania
i odczytał rotę:
"Uroczyście ślubuję 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, przestrzegać Konstytucji
i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej". Dziękuję !
Następnie odczytał (z listy obecności) nazwiska i imiona radnych i dodał, że radny wypowie
"ślubuję", i tak kolejno
1. Ireneusz Bejnarowicz
– „ślubuję”
2. Marcin Białas
- „ślubuję” "Tak mi dopomóż Bóg".
3. Andrzej Bury- „ślubuję” "Tak mi dopomóż Bóg".
4. Paweł Gonera
- „ślubuję”
5. Zbigniew Kamiński
- „ślubuję”
6. Zdzisław Kołodziejski - „ślubuję” "Tak mi dopomóż Bóg".
7. Andrzej Kordylas- „ślubuję”
8. Bogumiłą Lenard
- „ślubuję” "Tak mi dopomóż Bóg".
9. Ewa Lewkowicz
- „ślubuję” "Tak mi dopomóż Bóg".
10. Walentyna Małek
- „ślubuję” "Tak mi dopomóż Bóg".
11. Barbara Podruczna-Mocarska - „ślubuję”
12. Edward Sasko
- „ślubuję” "Tak mi dopomóż Bóg".
13. Ryszard Stus
- „ślubuję "Tak mi dopomóż Bóg".
14. Arkadiusz Walach
- „ślubuję” "Tak mi dopomóż Bóg".
15. Andrzej Wojtaszek
- „ślubuję” "Tak mi dopomóż Bóg".
16. Andrzej Zawada
- „ślubuję” "Tak mi dopomóż Bóg".
17. Barbara Zawadzka
- „ślubuję” "Tak mi dopomóż Bóg".
18. Sławomir Ziemianowicz - „ślubuję” "Tak mi dopomóż Bóg".
Poinformował, że w trakcie sesji doszła Pani Magdalena Gryko.
19. Magdalena Gryko
„ślubuję”
Poprosił Wysoką Radę, jako organ pełnoprawny do podejmowania uchwał i decyzji,
o przyjęcie porządku obrad, który w dalszej części, a więc:
po otwarciu,
po stwierdzeniu quorum, i
po ślubowaniu
obejmuje:
wybór przewodniczącego Rady Powiatu.
Przeszedł do głosowania, - zapytał , kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku
obrad, zechce podnieść rękę, kto jest przeciw, kto się wstrzymał.
Stwierdził, że porządek obrad przez Radę został przyjęty jednogłośnie.
(porządek obrad stanowi zał. nr 3 do protokołu)
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Następnie zaproponował wybór sekretarza obrad, który będzie pomocny przy prowadzeniu
sesji. Dodał, że jest to zgodne z § 33 ust. 5 Statutu Powiatu. Zgłosił kandydaturę pana
Marcina Białasa.
Poinformował Radę, że między czasie przyszła pani Lidia Rynda, która nie ślubowała,
w związku z tym, obecnych poprosił o powstanie i, odczytał „rotę”.
"Uroczyście ślubuję 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, przestrzegać Konstytucji
i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej".
Wymienił imię i nazwisko pani Lidii Ryndy
Lidia Rynda - „ślubuję”
Zapytał, czy radni zgłaszają inne propozycje na sekretarza obrad? Innych propozycji nie było.
Zapytał, czy Pan Marcin Białas wyraża zgodę?
Pan Marcin Białas radny – tak, wyrażam zgodę.
Pan Edward Sasko Przewodniczący sesji – zaproponował, aby kandydaturę przegłosować –
w związku z tym – zapytał - kto z radnych jest „za” tym, aby pan radny Marcin Białas został
sekretarzem dzisiejszych obrad, kto jest przeciw, kto się wstrzymał.
podał wyniki głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymało się – 0 radnych
Stwierdził, że w wyniku głosowania – jednogłośnie sekretarzem obrad został Pan Marcin
Białas, którego zaprosił do stołu prezydialnego.
Zaproponował powołanie komisji skrutacyjnej na czas trwania sesji, dla ustalenia wyników
głosowania i wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu zgodnie z § 34 ust.1 Statutu Powiatu.
Poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej – minimum czterech radnych
zgodnie z § 34 ust. 2 Statutu Powiatu.
Pani Barbara Podruczna-Mocarska radna– zgłosiła kandydaturę Barbary Zawadzkiej
i Zbigniewa Kamińskiego.
Pan Zdzisław Kołodziejski radny – zgłosił kandydaturę Ewy Lewkowicz.
Pan Sławomir Ziemianowicz radny – zgłosił kandydaturę Ireneusza Bejnarowicza
Pan Edward Sasko Przewodniczący sesji – zapytał, czy pani Barbara Zawadzka wyraża
zgodę?
Pani Barbara Zawadzka radna – wyraziła zgodę.
Pan Edward Sasko Przewodniczący sesji – zapytał, czy pan Zbigniew Kamiński wyraża
zgodę?
Pan Zbigniew Kamiński radny - – wyraził zgodę.
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Pan Edward Sasko Przewodniczący sesji – zapytał, czy pani Ewa Lewkowicz wyraża
zgodę?
Pani Ewa Lewkowicz radna – wyraziła zgodę.
Pan Edward Sasko Przewodniczący sesji – zapytał, czy pan Ireneusz Bejnarowicz wyraża
zgodę?
Pan Ireneusz Bejnarowicz radny – wyraził zgodę.
Pan Edward Sasko Przewodniczący sesji - zapytał, czy jest zgoda na przegłosowanie od
razu całej listy czterech kandydatów. Sprzeciwu nie słyszał, więc zapytał - kto jest za
powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Ewa Lewkowicz
2. Barbara Zawadzka
3. Zbigniew Kamiński
4. Ireneusz Bejnarowicz
kto jest przeciw?
kto się wstrzymał?
Stwierdził, że skład Komisji głosami: „za” - 20 „przeciw” - 0 „wstrzymujących” -0, został
przyjęty.
Poprosił, aby Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się poprzez wybór przewodniczącego.
Wręczył teczkę Komisji Skrutacyjnej.
Ogłosił przerwę do chwili przybycia Komisji Skrutacyjnej.
Przerwa godz. 1535
Wznowił obrady – godz. 1540
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został pan Zbigniew Kamiński
(protokół wyboru Komisji stanowi zał. nr 4 do protokołu)
Ad. IV. Wybór przewodniczącego Rady Powiatu Słupskiego.
Pan Edward Sasko Przewodniczący sesji – przystąpił do zgłaszania kandydatów na
Przewodniczącego Rady Powiatu. Przypomniał, że Rada Powiatu wybiera przewodniczącego
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady,
w głosowaniu tajnym, co stanowi art. 14, ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.
Poprosił o zgłaszanie kandydatów. Głos oddał radnemu Sławomirowi Ziemianowiczowi.
Pan Sławomir Ziemianowicz radny – zgłosił radnego pana Ryszarda Stusa.
Pan Edward Sasko Przewodniczący sesji - zapytał, czy radny Ryszard Stus wyraża zgodę
na kandydowanie?
Pan Ryszard Stus radny – wyraził zgodę.
Pan Edward Sasko Przewodniczący sesji – oddał głos panu Zdzisławowi Kołodziejskiemu.
Pan Zdzisław Kołodziejski radny- zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Kordylasa,
uzasadniając tym, iż ma doświadczenie samorządowe. Od 1990 roku był radnym Rady
Gminy Damnica. Od chwili powstania powiatu radnym powiatu i członkiem Zarządu,
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a w drugiej kadencji wiceprzewodniczącym rady. Z wykształcenia jest nauczycielem,
wieloletnim dyrektorem Zespołu Szkół w Damnicy. Umie dobrze i sprawnie organizować
prace.
Pan Edward Sasko Przewodniczący sesji - zapytał, czy radny Andrzej Kordylas wyraża
zgodę na kandydowanie?
Pan Andrzej Kordylas radny – wyraził zgodę.
Pan Edward Sasko Przewodniczący sesji – poinformował Wysoką Radę, że teraz Komisja
Skrutacyjna przystąpi do pracy i ona zapisze zgłoszenia.
Zapytał, czy są dalsze zgłoszenia? Innych zgłoszeń nie było, zamknął listę i, odczytał imiona
i nazwiska kandydatów.
Na przewodniczącego rady powiatu zostali zgłoszeni:
Pan Ryszard Stus
Pan Andrzej Kordylas
(lista stanowi zał. nr 5 do protokołu)
Poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania dla wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu.
Ogłosił przerwę do chwili przybycia Komisji Skrutacyjnej.
Przerwa godz. 1550 Wznowił obrady godz. 1600
Stwierdził, że (wszyscy) radni są obecni. Poprosił, przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
o odczytanie regulaminu głosowania na przewodniczącego Rady Powiatu.
Pan Zbigniew Kamiński przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – odczytał regulamin
głosowania.
( regulamin stanowi zał. nr 6 do protokołu)
Pan Edward Sasko Przewodniczący sesji - poprosił o rozdanie kart do głosowania
wszystkim obecnym radnym.
Poinformował, że za chwilę radni dokonają tajnego głosowania.
Wyjaśnił, że wyczytani przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, radni podchodzić będą
do urny, celem oddania głosu.
Pan Zbigniew Kamiński przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – wyjaśnił, że zgodnie
z regulaminem, głosowanie ma się odbyć w obecności Komisji, dlatego poprosił Komisję
o asystowanie. Następnie odczytał kolejno z listy obecności imię i nazwisko radnego i, tak:
1. Ireneusz Bejnarowicz
2. Marcin Białas
3. Andrzej Bury
4. Paweł Gonera
5. Magdalena Gryko
6. Zbigniew Kamiński
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7. Zdzisław Kołodziejski
8. Andrzej Kordylas
8. Bogumiłą Lenard
9. Ewa Lewkowicz
10. Walentyna Małek
11. Barbara Podruczna-Mocarska
12. Edward Sasko
13. Lidia Rynda
14. Ryszard Stus
15. Arkadiusz Walach
16. Andrzej Wojtaszek
17. Andrzej Zawada
18. Barbara Zawadzka
19. Sławomir Ziemianowicz
Pan Edward Sasko Przewodniczący sesji - poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie
do pracy, przedstawienie protokołu z głosowania i wyniku wyboru Przewodniczącego Rady
Powiatu Słupskiego.
Ogłosił przerwę do chwili przybycia Komisji Skrutacyjnej.
Przerwa godz. 1610 Wznowił obrady godz.1615
Oddał głos przewodniczącemu Komisji.
Pan Zbigniew Kamiński przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - odczytał protokół
wyników głosowania tajnego i wyników wyboru przewodniczącego Rady Powiatu
Słupskiego.
Radny Andrzej Kordylas - otrzymał głosów „za” - 6
„przeciw”- 9 „wstrzymało się” - 2
radnych.
Pan Ryszard Stus – otrzymał głosów „za” - 11
„przeciw” - 6 „wstrzymało się” - 0
radnych.
(protokół stanowi zał. nr 7 do protokołu)
(karty do głosowania zabezpieczone w kopercie stanowią zał. nr 8 do protokołu)

Pan Edward Sasko Przewodniczący sesji – poinformował radnych, że akt dokonania
wyboru jest równoznaczny z podjęciem uchwały o wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu
Słupskiego, która nie podlega głosowaniu. Odczytał uchwałę.
(uchwała stanowi zał. nr 9 do protokołu)
Poprosił Pana Ryszarda Stusa przewodniczącego Rady Powiatu Słupskiego o zajęcie miejsca
przy stole prezydialnym i objęcie przewodnictwa sesji.
Przewodniczący sesji
Edward Sasko
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Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego - podziękował za zaufanie,
którym Rada Powiatu Słupskiego obdarzyła go na II kadencję. Obiecał, że ze swoich
obowiązków wywiązywał się będzie zgodnie ze swoimi najlepszymi umiejętnościami,
chęciami i życzy sobie również, żeby współpraca z Radą Powiatu miała przynajmniej tak
dobry wymiar jak w poprzedniej czteroletniej kadencji. A siebie życzył by praca radnego
upływała, począwszy od tego trzynastego roku również dobrze.
Następnie przywitał wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego Marka
Biernackiego.
Poinformował radnych, że do Rady Powiatu wpłynęło pismo wraz z zaświadczeniem
Pana Jana Olecha w sprawie zrzeczenia się mandatu radnego Powiatu.
(pismo wraz z zaświadczeniem stanowi zał. nr 10 do protokołu)
Zaproponował Wysokiej Radzie rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej sesji. Poinformował,
że dopuszcza to przepis art. 15 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, który stanowi:
"Rada powiatu może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów
ustawowego składu rady".
Zapytał, kto jest za rozszerzeniem porządku obrad dzisiejszej sesji o następujące sprawy:
1. Wybór Starosty.
2. Wybór Wicestarosty.
3. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Słupskiego:
1)w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Pana Jana Olecha, radnego Powiatu
Słupskiego,
2) w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Słupskiego,
3) Zakończenie sesji.
Oddał głos radnemu panu Zdzisławowi Kołodziejskiemu.
Pan Zdzisław Kołodziejski radny – poprosił w imieniu Klubu radnych „Porozumienie
Samorządowe” o 10 min przerwy.
Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego – ogłaszam 10 min przerwy
Wznowił obrady i oddał głos panu Zdzisławowi Kołodziejskiemu.
Pan Zdzisław Kołodziejski radny – poinformował Wysoką Radę, że w imieniu
po naradzie zgłasza propozycję i powiedział co następuje. Klub jest niemile zaskoczony takim
obrotem sprawy. Większość z radnych od godz. 500 – 530 -600 przyjechało do pracy i są dosyć
zmęczeni i Państwo proponujecie im jeszcze dwie , trzy godziny obrad, bardzo ważnych
najważniejszych pewnie w tej kadencji. To jest ich zdaniem nie do przyjęcia. W związku
z tym składa wniosek by porządek obrad rozszerzyć o wniosek pana burmistrza Jana Olecha,
który złożył rezygnację z funkcji radnego ponieważ został burmistrzem Miasta Ustki. Dlatego
zaproponował, żeby przemyśleć pomysł i odłożyć go na najbliższy wolny termin,
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niekoniecznie musi to być w godzinach wieczornych, wtedy kiedy nie wszyscy są
przygotowani do takiego obrotu sprawy.
Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego – oddał głos pani radnej
Magdalenie Gryko.
Pani Magdalena Gryko radna – zwracając się do przewodniczącego i radnych, powiedziała,
że są zaskoczeni, też i ona jest niemiło zaskoczona tym faktem. Otrzymali porządek obrad,
nie było mowy o wyborze starosty. Jest umówiona na spotkanie o godz. 18 00 radnej są to jej
pierwsze obrady. Wydaje się, żeby tak pracę zaczynać – myśli, że powinni być uprzedzeni o
wyborach starosty. Jest to wybór bardzo ważny, myśli, że na cztery lata. Przynajmniej
powinno się dać im chwilę do zastanowienia, a nie zaskakiwać. Nie będzie mogła zostać, bo
jest umówiona, a chciałaby wziąć udział w głosowaniu i w obradach.
Pan Sławomir Ziemianowicz radny – zwracając się do przewodniczącego, Wysokiej Rady,
przypomniał, że jest nowa kadencja, że wszyscy objęli mandat radnego ślubując, żeby
sprawować tą funkcję. Wyjaśnił, że na początku każdej kadencji dokonuje się wyboru
Zarządu Powiatu i różnych funkcji w radzie i jest to sprawa oczywista. Dziwi się, że ktoś jest
zdziwiony, że takich wyborów trzeba dokonać. Dodał, że wybory są przed radnymi,
a wyborcy pokazali pewien kierunek i, trzeba się z tym zgodzić. Zwłoka nic dobrego nie
przyniesie, a obowiązki i czas przejścia powinien być jak najkrótszy. Dlatego zdaniem
radnego należy zrobić jak zaproponował pan przewodniczący. Proponuje rozszerzyć porządek
obrad o te punkty, które zostały wprowadzone.
Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego – oddał głos radnemu
Pawłowi Gonerze.
Pan Paweł Gonera radny – zwracając się do przewodniczącego i starosty, zapytał, co stało
na przeszkodzie, żeby do porządku obrad napisać te punkty, które zostają wnoszone? Czy,
chcemy, żeby w prasie pisano o mocnym zamachu na stanowiska. Myśli, że przyszli walczyć
z ekonomią. Dostali i dziękuje za to, że dostali budżet. Dzięki koleżance zobaczył, że nie
będzie to łatwy okres. Po co to politykierstwo. Skierował pytanie do przewodniczącego:
„ do kogo jak do kogo, ale do doktora Stusa, gdzie przez kilka lat pracował, dlaczego nie było
w programie ujętych tych punktów, które od kuchni są wnoszone”. Wy możecie wszystko
przegłosować, tylko jak to będzie wyglądało w stosunku do społeczeństwa na którym opiera
się kolega Ziemianowicz. Poprosił o odpowiedź na to pytanie od doktora Stusa.
Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego – w kolejności oddał głos
panu Zbigniewowi Kamińskiemu i Magdalenie Gryko.
Pan Zbigniew Kamiński radny – zwracając się do przewodniczącego i radnych, powiedział,
że z jego obliczeń wynika, że jest to czwarta kadencja rady. Jeżeli pamięć go nie myli, trzy
poprzednie kadencje tak samo się zaczynały.
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Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego – zauważył, że zgodnie
z przewidywaniami radnego pana Kołodziejskiego sesja już się zaczyna przedłużać.
Pani Magdalena Gryko radna – zwracając się do przewodniczącego i radnych, powiedziała,
że jest pierwszy raz radną powiatu i pierwszy raz uczestniczy w sesji. Decydując się
w startowaniu w wyborach wiedziała z czym to się wiąże. Jej zdaniem takie sesje na których
tak porządek obrad zostanie rozszerzony, powinny być zwoływane wcześniej. Dzisiaj
zaczynają obradować o godz. 1530 , gdzie rano nie wiedziała, że będzie musiała być do godz.
17, myśli, że wcześniej sesja nie skończy się. Apeluje, jeżeli będą takie sprawy, czy takie
planowane rozszerzenie obrad o tyle dodatkowych punktów, aby sesje nie odbywały się
o godz. 1530 .
Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego – zwracając się do radnych,
zaapelował, że są radnymi i powinni poświęcić się pracy w radzie. Ponieważ dzisiaj jest
pierwsza rada i, nie chciał sesji zwoływać wcześniej, w czasie pracy, ponieważ pracodawcy
byliby niezadowoleni i, były takie głosy, że nie wszyscy mogą sobie pozwolić na to, żeby
wyjść z pracy i żeby tak jak w poprzednich kadencjach, sesje rozpoczynać o godz. 10 00 albo
o godz. 1100. Natomiast porządek zawsze był taki, aby jak najszybciej przejść z okresu
tymczasowego, czyli między wyborczego do okresu pełnej normalnej pracy rady. Uprzedził,
że następna sesja musi odbyć się dla zachowania porządku i ciągłości już w przyszły
czwartek. Nie odbędzie się tak późno jeżeli radni sobie tego nie życzą, będzie o typowej np.
godz. 1100 , a od następnych sesji w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 11. Zdaniem
przewodniczącego taki układ powinien się udać, czyli zachować tradycję rady. Natomiast
jeżeli radni nie zgadzają się na rozszerzenie porządku obrad, aby nastąpiło w tej formie jaką
przedstawił, to zaraz takie pytanie zada. Albo przejdziemy przez kolejne punkty, albo nie
przejdziemy. Głos oddał pani radnej Barbarze Podrucznej.
Pani Barbara Podruczna-Mocarska radna – uważa, że chodzi o zasadę. Należy
odpowiedzieć sobie na pytanie, czy przez te cztery lata ma być tak, że jeśli ktoś zaproponuje
zmiany porządku obrad, będą ten temat wałkować i przydłużać czas, zajmując sobie cenny
czas nie na dyskusję merytoryczną? W związku z tym zaczyna się technika. Czy mają
stosować to zawsze, czy nie. Dodała, że dochodzić będą różne problemy w ciągu tych
czterech lat, więc myśli, że będąc radnymi muszą być elastyczni i pamiętać, że wykonując
pracę na rzecz społeczności muszą sobie planować też elastycznie czas, a nie planować na
styk, myśląc, że sesja skończy się o jakiejś tam godzinie.
Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego – oddając głos panu radnemu
Gonerze poprosił o krótką wypowiedź, przypominają, że już raz zabierał głos.
Pan Paweł Gonera radny – ponownie zadał pytanie przewodniczącemu – co stało
na przeszkodzie, żeby w zawiadomieniu powiadomić o rozszerzonym planie sesji. Nie miał
by nic do tego, żeby to było. Powtórzył pytanie, co stało na przeszkodzie?
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Można dyskutować, że radni mają mandat społeczny, mają pracować. Zobaczy jak ta praca
będzie wyglądała, a pan przewodniczący jego zna z tej pracy. W poprzedniej kadencji opuścił
jedno, a może pół posiedzenia. Wszystkie koleżanki i kolegów trzyma za słowo.
Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego – zwracając się do radnego
i pozostałych radnych, myślał, że odpowiedział już na to pytanie. Dodał, że jest to propozycja
dalszego przebiegu obrad. Gdyby była inna, była by inna i przegłosowana. Nie wie, czy
wniosek radnego Zdzisława Kołodziejskiego był formalny, czy nie formalny, uważa,
że głosowanie nad porządkiem obrad jest równoznaczne z głosowaniem wniosku formalnego
o zmianę porządku obrad. Przeszedł do głosowaniem wniosku o rozszerzenie porządku
dzisiejszej sesji.
W związku z tym zapytał kto z radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad
o przedstawione zagadnienia? kto jest przeciw ? kto się wstrzymał?.
podał wyniki głosowania:
za.- 12
przeciw - 8 wstrzymało się - 0 radnych
Stwierdził, że wniosek o rozszerzenie porządku został przyjęty.
Uwzględniając ustawowe wymogi porządku sesji oraz przyjęte przez Radę propozycje
zmian, zaproponował następujący porządek obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu:
1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Ślubowanie radnych.
4.Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.
5.Wybór Starosty
6.Wybór Wicestarosty
7.Podjęcie uchwał Rady Powiatu Słupskiego:
1) sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Pana Jana Olecha, radnego Powiatu
Słupskiego,
2) w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Słupskiego.
8.Zakończenie sesji
Zwracając się do radnej Magdaleny Gryki - rozumie, że Pani radna opuszcza sesję.
(Wypowiedź radnej nie była słyszalna – nie zarejestrowana na taśmie.)
Ad. V. Wybór Starosty Słupskiego.
Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego - przystąpił do realizacji
pkt. 5 porządku obrad, a mianowicie: Wyboru Starosty Słupskiego.
Przypomniał, że powołaną dla ustalenia wyników głosowania i wyborów przewodniczącego
Rady Powiatu, Komisję Skrutacyjną powołano na czas trwania sesji i jest to zgodne z § 34
ust. 1 Statutu Powiatu Słupskiego. Zatem ta sama Komisja ustali wyniki głosowania i wybór
Starosty Słupskiego.
Przystąpił do zgłaszania kandydatów na Starostę Słupskiego. Zwracając się do radnych,
poinformował, że w imieniu Klubów „Platforma Obywatelska” i „Samorządność” zgłasza na
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starostę kandydata Sławomira Ziemianowicza. Kandydaturę uzasadnił tym, iż Pan Sławomir
Ziemianowicz jest radnym czwartą kadencję. Jest to osoba znakomicie osadzona
w samorządzie terytorialnym, z ogromnym doświadczeniem, nie tylko trwania od 1999 roku
powiatów, ale w okresie wcześniejszym zarówno w Kępicach jak i w Ustce. W II kadencji był
wicestarostą słupskim, a w poprzedniej starostą słupskim. Podkreślił, że miniona kadencja jest
oceniona bardzo wysoko przez najbardziej obiektywne fora, a szczególnie przez Związek
Powiatów Polskich, gdzie z krótkimi przerwami nie przestajemy być najlepszym powiatem
w Polsce. Dla tych, którzy mają cały czas do czynienia z powiatem i jego strukturami jest
oczywiste, że nie tylko sam system pracy w Starostwie został zmieniony pozytywnie,
że starostwo coraz lepiej odbierane jest przez naszych mieszkańców oraz przez te struktury,
którymi zawiadujemy. Stąd proponuje, żeby pan Sławomir Ziemianowicz dotychczasowy
starosta słupski pozostał starostą słupskim na bieżąca kadencję. Oddał głos radnemu Pawłowi
Gonerze.
Pan Paweł Gonera radny – zwracając się do przewodniczącego, zapytał, czy przewiduje
czas na zadawanie pytań kandydatowi na starostę oraz czas na dyskusję.
Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego – wyjaśnił, że nie ma nic
przeciwko temu, żeby radni przez dowolny czas i dowolną ilość pytań zadawali panu
staroście i zakłada, że pan starosta jest przygotowany na udzielanie w nieograniczonym czasie
na nie ograniczoną ilość pytań odpowiedzieć. Oddał głos radnemu Pawłowi Gonerze.
Pan Paweł Gonera radny – zapytał, czy będą zgłaszani inni kandydaci, czy zacznie się
dyskusja?
Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego – odpowiedział, że jest
otwarty na zgłaszanie kolejnych kandydatów jak i na zadawanie pytań. Rozumie, że będzie
miało to wpływ na to, czy będą radni głosować za kandydaturą pana Sławomira
Ziemianowicza, czy przeciwko. Uważa, że logiczne jest zgłaszanie kandydatur, a później
ewentualnie zadawanie im pytań. Jeżeli nie ma drugiego kandydata, a rozumie, że nie ma.
Zwracając się do radnego Pawła Gonery, zapytał, czy chce wykroczyć poza zakres tego
punktu, czyli zgłaszanie kandydatów i zadawanie pytań. Jeśli tak, to udziela jemu głos.
Pan Paweł Gonera radny – zwracając się do przewodniczącego, powiedział, że do tej chwili
nie rozumiał po co to wszystko było, a teraz wie. Chodzi o to, żeby radni z „Samorządności”,
„Platformy” i „Porozumienia” nie byli przygotowani do zadawania pytań. Uważa, że piłka
jest po ich stronie 1:0 dla nich, ale jemu nie o to chodzi. Bo oni będą wzmagać się nie
z panem starostą, nie z procedurami, tylko z ekonomią. Dzięki koleżance tu siedzącej- nie zna
nazwiska, i dzięki spolegliwości pana starosty radni dostali projekt budżetu. Dodał,
że przejrzał już projekt pobieżnie i jest przerażony. W projekcie uwzględniono pieniądze
na inwestycje na przyszły rok, a potem zaczyna się po równi pochyłej, nawet potem nie
starczy na nasze diety. Jak wiadomo, zmieniła się ustawa o finansach. Jeżeli wydatki
majątkowe w 2012 roku mają wynieść 1.5 mln, a w 2013 roku mln zł, to zapytał pana
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starostę, jak sobie chcą poradzić z problemem dróg. A propos dróg w gminie Główczyce
poinformował, że są nie przejezdne i po tej zimie nie będzie można po nich jeździć.
Powracając do budżetu, stwierdził, że z tego co widzi w projekcie (może się mylić
w pewnych rzeczach, bo to jest pięć …. które oglądał) nie przewiduje się zaciągania kredytów
w przyszłych latach. Zastanawia się jak wykonać te inwestycje drogowe. Zadłużenie wynosi
36 mln zł, zastanawia się, co będzie kiedy nagle spadną dochody. Powie tak, radnych pogonią
a pan Ziemianowicz będzie komisarzem. Wszystkie pytania i jego przemyślenia są na gorąco.
Nie jest przygotowany do dyskusji. Chciałby, żeby pan starosta dał radnym zapewnienie,
bo przeczołgają przyszły rok, a z projektu wynika, że w przyszłych latach „czołgać” się nie
będą. Mówił, że radnych nie będzie, będzie komisarz i będzie fajnie. Komu będzie fajnie,
to będzie fajnie, ale nie im. Rozumie całą tą sprawę. Myśli, że w tym momencie radni ucięli
merytoryczną dyskusję, a szkoda, bo uważa, że z ekonomią nie ma co żartować. Przed
problemami nie tylko staje starostwo, ale wszystkie samorządy i państwo. Od szefa rządu
dowiedział się, że przyszły rok będzie ciężki, a następne – pogody nie chce prognozować.
Dodał, że czuje się komfortowo, bo cała odpowiedzialność spada na pana starostę, zobaczą
jak jemu się uda. Zapytał jak widzi dalszą współprace z radnymi, nie tylko z Porozumienia
Samorządowego, ale swoimi. Czy będzie dalej taka metoda „musicie to głosujcie”, tak jak
było w poprzedniej kadencji. Zwrócił się do przewodniczącego rady, a propos tego chwalenia,
panie przewodniczący Związku Powiatów. Wszyscy mówią że powiaty powinny być
rozwiązane, co radny postuluje od ośmiu lat. Myśli, że najlepszą oceną będzie ekonomia
i gwarantuje, że zmienią swoje nastawienie za rok. Poprosił pana Starostę, żeby dał
gwarancję, że inwestycje będą robione, drogi remontowane, a nadzór komisaryczny nam nie
zagraża.
Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego – powrócił do zasadniczego
elementu tego punktu. Stwierdził, że lista zgłaszanych kandydatów na starostę słupskiego
została zamknięta.
(lista stanowi zał. nr 11 do protokołu)
Poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania dla wyboru Starosty
Słupskiego. Zamiast przerwy zaproponował zadawanie dalszych pytań. Podziękował panu
radnemu o tak wnikliwe przygotowanie się do sesji i wygłoszenie cennych uwag w oparciu
o swoje analizy. Głos oddał pani Barbarze Podrucznej.
Pani Barbara Podruczna-Mocarska radna – uważa, że temat budżetu będzie dość długo
wałkowany, a uchwalony do 31 stycznia. Zdaniem radnej nie ma potrzeby wchodzić
w szczegóły, natomiast należy podkreślić rzecz bardzo ważną, że w poprzednich latach na
inwestycje powiat wydał zgodnie z przedłożonymi materiałami bardzo duże kwoty
tj. ok. 20 mln w 2009r a, w 2010 r ok. 26 mln zł. Podkreśliła, że są to znaczące kwoty
w budżecie w wartościach bezwzględnych. Myśli też kiedy mówią o budżecie na 2011 rok
o którym będą dyskutować. Natomiast wieloletnia prognoza finansowa , która była cytowana
jest to element pokazanych wyobrażeń na następne kilka lat do przodu, a potem przyszły rok,
żeby mówić o inwestycjach planowanych. Podkreśliła, że wskaźniki założenia budżetu
są planowane obligatoryjnie wg restrukcyjnej ustawy obowiązującej od przyszłego roku,
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ale wprowadzające te wskaźniki od 2014 roku są luźne i powiat nadal może zaciągać
zobowiązania na realizację inwestycji.
Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego – oddał głos panu
Sławomirowi Ziemianowiczowi.
Pan Sławomir Ziemianowicz Starosta – zwracając się do przewodniczącego i Wysokiej
Rady, potwierdził kandydowanie na starostę. Jednocześnie podziękował za zgłoszenie jego
kandydatury. Następnie odpowiadał na pytania radnego Pawła Gonery. Kandydując na
funkcję starosty ma świadomość czego się podejmuje i ma zamiar realizowania, z nadzieją
nie najgorzej jak do tej pory, co w jego przekonaniu w dobry sposób ocenili nasi wyborcy,
popierając i dając większość w tej radzie ugrupowaniu, której dotychczas w naszym powiecie
tą władzę, służbę sprawowali. Oczywiste jest, że można mieć różne poglądy, różną
świadomość co nas czeka w tej kadencji. Zgadza się, że ten rok będzie trudny pod względem
ekonomicznym. Kadencja będzie trudna ze względów formalnych, czyli konieczności
zrównoważenia budżetu, o czym mówił przez ostatnie dwa lata na sesjach, ale również
ograniczenia pozyskania środków zewnętrznych. Uważa, że nad tymi tematami z pewnością
spędzą przez cztery lata owocną dyskusję w tej sali. Myśli, że trudno zgadzać się z tym,
że wyborcy postawili na innych, zawsze będzie to wzbudzało opór, ale tak została
skonstruowana polityka już na poziomie powiatu. Jest większość w demokracji, jest opozycja,
jest właściwe podejście. Też nie boi się stanąć i odpowiadać przez te cztery lata na różne
pytania i, wysłuchiwać krytycznych uwag. Ma nadzieję, że jednak będą to robić nie po to
żeby sobie nawzajem szkodzić, tylko żeby pracować dla dobra tych, którzy nas wybrali, żeby
w miarę możliwości i posiadanych środków te zadania powiatu realizować. Jeśli taka idea
będzie prześwietlała jest wstanie przyjąć i odpowiadać na najtrudniejsze pytania i na
największą krytykę. Podkreślił, że nie jest też celem w większości dokuczania opozycji,
natomiast jest ich celem ustalenie jak najszybciej organów do tego, żeby jak najsprawniej
powiat mógł zacząć funkcjonować, żeby nie było niepewności w urzędzie, żeby nie było
niepewności w mediach, żeby nie stwarzać też możliwości zachwiania tych wyników. Jest to
najprostsza odpowiedź. Nie chciałby się rozwodzić nad budżetem, nie chciałby w tej chwili
rozstrzygać tych kwestii. Natomiast po wybraniu komisji stałych, po najbliższej sesji
procedować z budżetem. Jeśli będzie możliwe uchwalenie go w tym roku, a jeśli nie to do
31 stycznia przyszłego roku, tak jak mówi ustawa. Poinformował radnych, że budżet był
przygotowany 15 listopada, tak jak przywiduje ustawa. Nie jest to żadna łaska, ani dobra wola
ze strony starosty, tylko obowiązek, żeby natychmiast kiedy radni obejmą mandat zostali
z nim zapoznani. Podziela zdanie radnego, że będzie to kadencja pod kątem problemów
finansowych trudna, aczkolwiek nie pozbawiona możliwości inwestycyjnych, których dzisiaj
patrząc w perspektywę czterech lat, a nie chciałby rozpatrywać, i mówić jakie kredyty zostaną
zaciągnięte w 2015 roku. Zresztą będzie to już kolejna kadencja.
Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego – odniósł się do troski pana
radnego Pawła Gonery, że mogą nas rozpędzić na skutek błędów starosty. Jeżeli będzie się
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nam należało to powinni radę rozpędzić. Natomiast, jeżeli starosta będzie popełniał błędy,
to będzie je popełniał z powodu rady. Zauważył, że prace Komisji Skrutacyjnej skończyły się.
Poprosił, żeby Komisja Skrutacyjna rozdała wszystkim obecnym radnym karty do
głosowania, a przewodniczącego Komisji o odczytanie zasad według których odbędzie się
głosowanie. Poprosił radnych, żeby wsłuchali się w treść tych zasad, ponieważ w poprzednim
głosowaniu były oddane trzy nieważne głosy. Nie ma to specjalnie znaczenia, ale mogło dojść
do powtórnego głosowania. Teraz może też dojść do podobnej sytuacji jeżeli radni nie będą
przestrzegali zakreślania pól w sposób właściwy.
Pan Zbigniew Kamiński - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – odczytał regulamin
głosowania (stanowi zał. nr 12 do protokołu) Następnie poprosił, po wyczytaniu imienia
i nazwiska radnego podchodzenie do urny w celu oddania głosu.
1. Ireneusz Bejnarowicz
2. Marcin Białas
3 Andrzej Bury
4 Paweł Gonera
5 Zbigniew Kamiński
6 Zdzisław Kołodziejski
7 Andrzej Kordylas
8 Bogumiłą Lenard
9 Ewa Lewkowicz
10 Walentyna Małek
11 Barbara Podruczna-Mocarska
12 Lidia Rynda
13 Edward Sasko
14 Ryszard Stus
15 Arkadiusz Walach
16 Andrzej Wojtaszek
17 Andrzej Zawada
18 Barbara Zawadzka
19 Sławomir Ziemianowicz
Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego - poprosił Komisję
Skrutacyjną o przystąpienie do pracy, przygotowanie protokołu z głosowania i wyniku
wyboru Starosty Słupskiego.
Ogłosił przerwę do powrotu Komisji.
Przerwa godz. 1710 Wznowił obrady godz.1720.
Poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu.
Pan Zbigniew Kamiński - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – odczytał protokół
głosowania. W wyniku głosowania stwierdzono głosów „za” - 13 „przeciw”- 5 „wstrzymał
się” - 1 radny.
(protokół głosowania stanowi zał. nr 13 do protokołu)
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(karty do głosowania zabezpieczone w kopercie stanowią zał. nr 14 do protokołu)
Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego – poinformował, że akt
dokonania wyboru jest równoznaczny z podjęciem uchwały o wyborze Starosty Słupskiego,
którą odczytał.
(uchwała stanowi zał. nr 15 do protokołu)
Nowo wybranemu Staroście Słupskiemu serdecznie pogratulował i życzył sukcesów
i satysfakcji z wypełniania tej zaszczytnej funkcji, w co nie wątpi, że Rada dopomoże. Oddał
głos Panu Staroście.
Pan Sławomir Ziemianowicz Starosta Słupski – podziękował za wybór, tym wszystkim,
którzy go poparli. Powiedział, że jest to zobowiązanie nie tylko w stosunku do tych, którzy go
popierają, ale do tych, którzy są w opozycji. Postara się spełnić ich oczekiwania o ile będzie
to możliwe. Taką deklarację może złożyć, o co pytał radny pan Paweł Gonera. Podkreślił,
że wybór ten nie jest samą przyjemnością, ale jest to wielki obowiązek, który przyjmuje na
swoje barki. Dodał, że pełną świadomość jakie to może przynieść skutki, ale na pewno z taką
ideą, zęby wszystkim mieszkańcom powiatu i tym wszystkim rzeczom za które odpowiada
będzie realizować jak najlepiej jak na to pozwalają możliwości i warunki w jakich będzie
funkcjonować, co wiąże się również z finansami. Myśli, że na te debaty poświęcą wiele
czasu.
Wspomniał, że kolejnym punktem będzie wybór wicestarosty. Korzystając z głosu, zgłasza
kandydaturę wicestarosty. Przypomniał, że skład Zarządu jest wybierany na wniosek starosty
i, do niego należy przedłożenie propozycji członków Zarządu. Pierwszym jest wicestarosta.
Zaproponował na to stanowisko dotychczasowego wicestarostę Andrzeja Burego.
Uzasadniając tym, że nie tylko w dyskusjach poprzedzających te wybory, ale w swoim
własnym przekonaniu nie widzi lepszej kandydatury na to stanowisko. Mając na uwadze
czteroletnią współpracę w poprzedniej kadencji, poprosił Wysoką Radę o zaakceptowanie
Andrzeja Burego na stanowisko wicestarosty.
( wniosek stanowi zał. nr 16 do protokołu)
Ad. VI. Wybór Wicestarosty Słupskiego
Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego – po złożeniu przez starostę
wniosku na kandydata na stanowisko wicestarosty Andrzeja Burego, zapytał radnego, czy
wyraża zgodę.
Pan Andrzej Bury radny – wyraził zgodę.
Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego – oddał głos radnemu
Pawłowi Gonerze.
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Pan Paweł Gonera radny – odnosząc się do wypowiedzi pana starosty, powiedział,
że głosował przeciw, ale nie przeciw Sławomirowi Ziemianowiczowi, tylko formie
w jakiej został powołany. Myśli, że większość jego kolegów skreślając głos „za” miało takie
przesłanki.
Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego – przypomniał, że Komisja
Skrutacyjna pracuje w tym samym składzie, która ustali wyniki głosowania i wybór
Wicestarosty Słupskiego. Poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania
dla wyboru wicestarosty Słupskiego.
Radnym zaproponował by w przerwie odebrali druki oświadczeń majątkowych, których
odbiór należy pokwitować. Dodał, że złożenie oświadczenia majątkowego jest obowiązkiem
radnego. Oświadczenie takie radny składa na dzień wyboru , w ciągu 30 dni od ślubowania.
Następne oświadczenie składa do 30 kwietnia następnego roku. Również dwa miesiące przed
zakończeniem kadencji radni będą mieli obowiązek złożenia takiego oświadczenia, Zwrócił
uwagę na wypełnianie oświadczeń. Warto się przed wypełnieniem zastanowić, a ekspertem
o oświadczeń jest pan Jan Fąfara i Pani Sekretarz. Dodał, że w radzie nie było sytuacji
niezgodnego wypełniania oświadczeń, kończyło się na poprawkach.
W sprawach organizacyjnych dodał, że 9 grudnia o godz. 11 tj. czwartek odbędzie się sesja
Rady Powiatu Słupskiego. Następna prawdopodobnie 28 grudnia. Poinformował radnych
o odbieraniu pilotów do wjazdu na parking starostwa. Wiąże się to z opłatą. Po zakończeniu
kadencji należy zwrócić pilota, a wpłacona za niego kwota zostanie zwrócona.
Stwierdził, że Komisja wróciła, poprosił przewodniczącego Komisji o rozdanie kart do
głosowania i odczytanie regulaminu głosowania.
Pan Zbigniew Kamiński - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – komisja zapisała
kandydata (lista stanowi zał. nr 17 do protokołu), rozdał karty i dla formalności odczytał
regulamin do głosowania wicestarosty słupskiego ( regulamin stanowi zał. nr 18 do
protokołu) Poprosił, po wyczytaniu imienia i nazwiska radnego podejście do urny w celu
oddania głosu.
1. Ireneusz Bejnarowicz
2. Marcin Białas
3. Andrzej Bury
4. Paweł Gonera
5. Zbigniew Kamiński
6. Zdzisław Kołodziejski
7. Andrzej Kordylas
8. Bogumiłą Lenard
9. Ewa Lewkowicz
10. Walentyna Małek
11. Barbara Podruczna-Mocarska
12. Edward Sasko
13. Lidia Rynda
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14. Ryszard Stus
15. Arkadiusz Walach
16. Andrzej Wojtaszek
17. Andrzej Zawada
18. Barbara Zawadzka
19. Sławomir Ziemianowicz
Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego - poprosił Komisję
Skrutacyjną o przedstawienie protokołu z głosowania i wyniku wyboru Wicestarosty
Słupskiego.
Po przerwie poprosił przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu.
Pan Zbigniew Kamiński - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – odczytał protokół
głosowania. W wyniku glosowania stwierdzono głosów „za” - 16 „przeciw” -2
„wstrzymujących się” - 0 radnych
(protokół głosowania stanowi zał. nr 19 do protokołu)
(karty do głosowania zabezpieczone w kopercie stanowią zał. nr 20 do protokołu)
Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego – poinformował, że akt
dokonania wyboru jest równoznaczny z podjęciem uchwały o wyborze Wicestarosty
Słupskiego, którą to uchwałę przeczytał (uchwała stanowi zał. nr 21 do protokołu)
Nowo wybranemu Wicestaroście Słupskiemu pogratulował i życzył sukcesów i satysfakcji
z wypełniania tej zaszczytnej funkcji.
Ad. VII. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego:
ppkt. 1) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu
Słupskiego - Pana Jana Olecha.
Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego - poinformował, że
w związku z wyborem Pana Jana Olecha na stanowisko Burmistrza Ustki wygasa mandat
radnego Powiatu Słupskiego. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia
uchwały.
(projekt uchwały stanowi zał. nr 22 do protokołu)
Przystąpił do głosowania – w związku z tym zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem
projektu uchwały, zechce podnieść rękę, kto jest przeciw,
kto się wstrzymał.
podał wyniki głosowania:
za - 18
przeciw – 0
wstrzymało się - 0 radnych
Stwierdził, że uchwała Nr I/4/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2 grudnia 2010 roku
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Słupskiego - Pana Jana
Olecha, została podjęta.
(uchwała stanowi zał. nr 23 do protokołu)
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ppkt. 2).w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Słupskiego.
Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego – poinformował, że na
podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym Rada
Powiatu ustala wynagrodzenie starosty. Zawnioskował o ustalenie wynagrodzenia, w związku
z nawiązaniem nowego stosunku pracy.
Zwrócił uwagę na fakt, że w czasie przyznawania wynagrodzenia starosty, starosta wychodzi,
co uczynił i tym razem.
Odczytał projekt uchwały.
(projekt uchwały stanowi zał. nr 24 do protokołu)
Poinformował radnych, że wzrost wynagrodzenia w stosunku do dotychczasowego wynosi
5%. Oddał głos radnemu Pawłowi Gonerze
Pan Paweł Gonera radny – z jego wyliczenia wynika, że starosta będzie otrzymywał
wynagrodzenie brutto powyżej 11 tys. zł. W związku z budżetem, zapytał, czy stać jest nas na
to, czy na wyrost mogą gratyfikować pana starostę, czy nie należy poczekać na efekty jego
pracy. Zdaniem radnego dotychczasowe efekty przy tym budżecie nie są powalające..
Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego – odpowiedział radnemu,
że to wynagrodzenie jest na poziomie samorządowców na podobnym szczeblu zarządzania.
Byłoby to kuriozum, gdyby rada ustaliła panu staroście nagle wynagrodzenie o jakiś procent
niższy niż w poprzedniej kadencji, a po pewnym czasie zwiększyła to wynagrodzenie.
Nie słyszał o takich praktykach. Oddał głos radnemu Pawłowi Gonerze.
Pan Paweł Gonera radny – zwracając się do przewodniczącego, powiedział, że jest
człowiekiem, który prowadzi własną działalność i wie co oznacza zarobić takie pieniądze,
a szczególnie w dzisiejszych czasach. Trochę jego dziwi to , że samorządowcy, budżetówka
wychodzi przed szereg, bo im się należy, nie patrząc, kto na te podatki wnosi i jakim
ciężarem. Po przemyśleniach, może złośliwie kierował się mówiąc o wynagrodzeniu starosty,
ale wet za wet. Zastanawia się, czy jest nas stać na takie pensje samorządowca, abstrahując
już od pana Ziemianowicza, bo byłaby to szersza dyskusja. Mamy przedstawiciela Sejmiku
Wojewódzkiego, który jest blisko władzy. Dlatego, uważa, że w niedługim czasie Starostwo
będzie musiało oszczędzać. Dlatego jego pytanie tak zostało sformułowane, ale nie wszystko
w tym pytaniu zostało skierowane do pana Ziemianowicza. Niemniej uważa, że w tych
ciężkich czasach pewny umiar byłby wskazany. Natomiast radę wybrano po to, żeby ten
umiar zachować. Niestety jeżeli chodzi o samorządną Polskę bywa to różnie, z reguły tak jak
pan przewodniczący powiedział.
Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego – odnosząc się do
wypowiedzi przedmówcy, zaproponował obniżenie diety radnym o 50% , a w drugiej połowie
kadencji podwyższyć razem ze mną, jeżeli rada będzie miała jakieś efekty.

19
Pan Paweł Gonera radny – uważa, jeżeli pan przewodniczący zgłosi propozycje obniżenia
diet, to on jest „za”.
Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego – zaproponował inną wersjęobniżenie diety tylko radnemu Pawłowi Gonerze, a pozostali otrzymają dietę w obecnej
wysokości. Zapytał radnego, czy się zgadza.
Pan Paweł Gonera radny – odpowiedział, że taką dyskusję można prowadzić. Dietę jaką
otrzyma przeznacza na wsparcie np. klubów sportowych. Gdyby inna była sytuacja, to by się
jej zrzekł, ale chce ją wykorzystać na pomoc potrzebującym mieszkańcom. Dodał, że radni
siedzą, a pensja leci, a u niego - on tu siedzi, a koleżanka teren czyści. To tak a propos, bo
kiedyś tak mu wytłumaczyli pracownicy Biura Rady jak chciał zgłosić wniosek o obniżenie
diet.
Pan Ryszard Stus przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego – odpowiedział, gdyby
obniżyli dietę, to mniej by było radnemu Gonerze przykro, że radni tu siedzą, rozmawiają,
a pensja leci. Zaproponował przerwać tą cenna dyskusję i przejść do uchwały.
Przystąpił do głosowania – i w związku z tym zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem
projektu uchwały, prosi podnieść rękę kto jest przeciw, kto się wstrzymał.
podał wyniki głosowania
za - 15.
przeciw – 1
wstrzymało się – 1 radnych
Stwierdził, że uchwała Nr I/5/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Słupskiego, została podjęta.
(uchwała stanowi zał. nr 25 do protokołu)
(protokół sekretarza wyników głosowania na sesji Rady Powiatu Słupskiego w dniu 2 grudnia
2010 roku stanowi zał. nr 26 do protokołu)
Ad. VIII Zakończenie sesji.
Stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Zamknął I sesję Rady
Powiatu Słupskiego. Podziękował radnym i wszystkim obecnym za udział w obradach.
zakończenie godz. 1755
Protokołowała:
Irena Kaczmaryk
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