Protokół nr XXXIV (34) z Sesji Rady Powiatu w Gołdapi
w dniu 20 kwietnia 2021 r.
w godz.1200 – 1331
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska stwierdziła quorum pozwalające
na podejmowanie prawomocnych uchwał i przyjmowanie sprawozdań: na 15 Radnych
stanowiących ustawowy skład Rady obecnych było

15 Radnych

/lista

obecności

w załączeniu- zał. nr 1 do protokołu/.

Obecni:
1. Andrzej Ciołek
2. Józef Dominiuk
3. Jarosław Wiktor Dzienis
4. Anna Falińska
5. Wacław Grenda
6. Alicja Anna Iwaniuk
7. Małgorzata Marianna Kuliś
8. Marek Kuskowski
9. Leszek Retel
10. Grażyna Barbara Senda
11. Karol Szablak
12. Wioletta Tomaszewska-Walc
13. Marzanna Marianna Wardziejewska
14. Piotr Wasilewski
15. Stanisław Wójtowicz
Ad. 1
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska poinformowała wszystkich uczestników
sesji Rady Powiatu w Gołdapi, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska przywitała przybyłych na Sesję Radnych
Rady

Powiatu,

dyrektorów

powiatowych

jednostek

organizacyjnych,

naczelników

i pracowników Starostwa Powiatowego i otworzyła obrady XXXIV (34) Sesji Rady Powiatu.
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Ad. 2
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska przedstawiła proponowany porządek obrad.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska zapytała, czy są jakieś uwagi bądź zmiany
do porządku obrad. /porządek obrad w załączeniu –zał. nr 2 do protokołu/.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.
Ad. 3a
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie odwołanie Przewodniczącej Rady Powiatu w Gołdapi /wniosek oraz projekt uchwały Rady
Powiatu w załączeniu – zał. nr 3 do projektu/

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska przedstawiła informację dotyczących
dzisiejszego posiedzenia. W dniu 15 marca 2021 roku do Biura Rady wpłynął wniosek klubu
radnych "Porozumienie" o odwołanie radnej Anny Falińskiej z funkcji przewodniczącego Rady
Powiatu na najbliższym zaplanowanym posiedzeniu sesji. W uzasadnieniu jedynym zarzutem
w stosunku było brak Komisji Rewizyjnej i koordynacji prac komisji. W dniu 22 marca
ponownie wpłynął kolejny wniosek klubu radnych "Porozumienie" o zwołanie sesji i podjęcie
uchwał w sprawie: odwołania radnej z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu w Gołdapi oraz
wybór nowego przewodniczącego Rady Powiatu w Gołdapi. Nazajutrz dnia 23 marca do
państwa radnych została przesłana przeze mnie informacja w sprawie sesji w miesiącu marcu,
iż w miesiącu marcu 2021 roku nie odbędzie się posiedzenie sesji rady powiatu. Powodem jest
ogłoszony od soboty lockdown, który potrwa do dnia 9 kwietnia. Zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 roku. Jednocześnie informowałam, że najbliższa sesja
odbędzie się po 9 kwietnia 2021. Dnia 26 marca Radny Pan Piotr Wasilewski przesłał
na służbową pocztę odpowiedź na wniosek o zwołanie sesji. Iż w związku z artykułem 231
Kodeksu Karnego sugeruje mi nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza czy i mnie jako
przewodnicząca rady. Proszę państwa do maila Radnego Pana Piotra Wasilewskiego się nie
odniosłam, ponieważ po pierwsze linki przesłany mail dotyczył zwoływania Rad Miejskich
oraz Gminnych, których statutów nie znam. Jednocześnie ustawa o samorządzie powiatowym
wyraźnie brzmi: Ustawa artykuł 15, ustęp pierwszy. Rada Powiatu obraduje na sesjach
zwoływany przez przewodniczącego rady w miarę potrzeby. Nie rzadziej jednak
niż raz na kwartał czyli Radny Pan Piotr Wasilewski powołując się na przepisy kodeksu
karnego, nie zapoznał się z ustawą o samorządzie powiatowym. W dniu 26 marca
wystosowałam pismo do pana Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z prośbą o wytyczne
2

dotyczące przeprowadzenia odwołania mnie z funkcji na wniosek grupy radnych w sposób
tajny, zdalnie lub stacjonarnie, aby nie naruszyć prawa, aby głosowanie które dzisiaj będzie
miało miejsce było prawomocne zgodnie przepisami oraz statutem. 30 marca poinformowałam
mailowo państwa o tym. Dnia 12 kwietnia otrzymałam od pana wojewody odpowiedź, która
niezwłocznie została państwu przesłana. Dnia 14 kwietnia 2021 roku do biura rady
oraz na moje ręce wpłynął kolejny trzeci wniosek o zwołanie w celu odwołania mnie z funkcji
przewodniczącego Rady Powiatu. W dniu 20 kwietnia czyli dzisiejszym na trzykrotnie
postawiony wniosek zwołałam sesję rady powiatu, która planowała była na dzień 29 kwietnia.
Zamierzałam przed dzisiejszym głosowaniem przypomnieć państwu z klubu radnych
"Porozumienie" brak chęci współpracy z państwa strony, przytaczając fakty o protokoły.
Miałam zamiar przygotować materiał z nagrań sesji rady powiatu, aby przypomnieć państwu
wielokrotność moich apeli i próśb do państwa. Dotyczących podjęcia przez państwa radnych
pracy w komisjach, ale zrezygnowałam, ponieważ prawie na każdej sesji apelowałam, prosiłam
państwa o podjęcie pracy w komisjach. Chciałam przypomnieć państwu o tym, że Komisja
Rewizyjna nie pracuje i nie wypracowała planu pracy na rok 2021 z powodu braku
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i dziś radny, który zrezygnował z pracy w tej komisji
zarzuca mi brak Komisji Rewizyjnej i koordynacji prac nad tą komisją. Podpisując wniosek
o odwołanie mnie. Państwo radni, poinformowałam Zarząd Powiatu oraz Biuro Rady o tym,
iż dotkliwie choruję na covid-19. Od 16 marca do 9 kwietnia przebywałam na zwolnieniu
lekarskim. Państwo o tym byliście poinformowani stąd mogłam w tym trudnym dla mnie czasie
choroby mojej i mojej rodziny liczyć na państwa wsparcie w postaci wniosku o odwołanie mnie
z funkcji przewodniczącej. Tuż przed Świętami Wielkiej Nocy w Wielkim Tygodniu gdzie
doskonale wiedzieliście państwo, że nie zorganizuje sesji będąc chora w izolacji. Brak mi słów
na zaistniałą sytuację. Funkcję przewodniczącej pełnię z należytym oddaniem i starannością.
Nigdy nie odrzuciłam żadnego z państwa wniosków, starałam się i staram pracować na rzecz
mieszkańców naszego powiatu na 1000%. Demokracja jednak polega na tym, iż rada powołuje
i odwołuje większością głosów spośród radnych, przewodniczącą oraz zarząd. Uważam,
iż zarzuty państwa z klubu radnych Porozumienie dotyczące odwołania mnie z funkcji
przewodniczącej rady są absurdalne i bezpodstawne, ponieważ państwo wnioskujący mimo
moich starań nie pracują w żadnej z komisji. To wszystko co chciałabym w tym momencie
państwu powiedzieć. W związku z odwołaniem i z dzisiejszą sesją w celu przeprowadzenia
odwołania należy dokonać wyboru komisji skrutacyjnej. Proponuję, żeby komisja skrutacyjna
liczyła 3 osoby. Chciałabym jeszcze państwu powiedzieć, że tablety które stoją przed państwem
w dzisiejszym dniu służą jedynie do informacji. Można jedynie wejść i przejrzeć dokumenty
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z naszych sesji i z dzisiejszego porządku obrad. Głosowanie odbędzie się w trybie tajnym czyli
osobiście za pomocą kart do głosowania.
Radny Pan Józef Dominiuk zgłosił kandydata do komisji skrutacyjnej pana Piotra
Wasilewskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska zapytała czy Radny Piotr Wasilewski
wyraża zgodę?
Radny Piotr Wasilewski wyraził zgodę.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska zgłosiła kandydata do komisji skrutacyjnej
Wicestarostę Pana Andrzeja Ciołka.
Wicestarosta Pana Andrzej Ciołek wyraził zgodę.
Radny Pan Leszek Retel zgłosił kandydatkę do komisji skrutacyjnej Radną Panią Wiolettę
Tomaszewską – Walc. Radny Pan Leszek Retel podkreślając, że jest to osoba godna tego
stanowiska.
Radna Pani Wioletta Tomaszewska-Walc wyraziła zgodę.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska przeprowadziła głosowanie w sprawie
składu komisji skrutacyjnej. Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska dodała,
że w dniu dzisiejszym głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła skład Komisji Skrutacyjnej.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska ogłosiła 5 minutową przerwę w celu
ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska poinformowała, iż Rada Powiatu zwołuje
ze swego grona i odwołuje przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności
co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym bezwzględna większość
głosów to 8 radnych. Bardzo proszę komisję skrutacyjna o rozdanie kart do głosowania.
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Komisja ukonstytuowała się. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Radny Powiatu
Pan Andrzej Ciołek, natomiast członkami Radna Pani Wioletta Tomaszewska-Walc Wioletta
oraz Radny Pan Piotr Wasilewski.
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej Pan Andrzej Ciołek przedstawił zasady głosowania.
Następnie Radni kolejno wyczytywani oddawali głoś w celu przeprowadzenia głosowania
tajnego w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska podziękowała Radnym za głosowanie.
Ogłosiła ponownie 5 minutową przerwę w celu przeliczenia głosów i podania wyników
głosowania przez komisję skrutacyjna.
Po przerwie Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska poinformowała iż komisja
skrutacyjna skończyła swoją pracę. Poprosiła przewodniczącego komisji o odczytanie
protokołu z odwołania przewodniczącej rady.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Andrzej Ciołek przedstawił protokół komisji
skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Pani
Anny Falińskiej z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu w Gołdapi przeprowadzonego
na sesji Rady Powiatu w Gołdapi 20 kwietnia 2021 roku. Komisja skrutacyjna w składzie
przewodniczący komisji Andrzej Ciołek, członkowie komisji skrutacyjnej Radna Wioletta
Tomaszewska-Walc i radny Piotr Wasilewski. Po wyjęciu karty z urn i ich przeliczeniu
stwierdza, co następuje. Liczba radnych rady powiatu gołdapskiego obecnych na sali
uprawnionych do głosowania 15, minimalna liczba głosów do odwołania przewodniczącego
rady następuje bezwzględna większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego
składu rady w głosowaniu tajnym. Punkt 3 liczba radnych, którym wydano karty do głosowania
15, Punkt 4 liczba kart wyjętych z urny 15, różnica ilości kart wyjętych z urny i liczby osób,
którym wydano kartę do głosowania przypuszczalnie wynikająca z powodu, nie wystąpił
przypadek, liczba kart nieważnych nie było, liczba głosów nieważnych nie było. Liczba głosów
oddanych, ważnych, oddanych za odwołaniem przewodniczącego rady powiatu 8, liczba
głosów ważnych oddanych przeciw odwołaniu przewodniczącego rady powiatu 7, liczba
głosów ważnych oddanych wstrzymał się odwołanie, odwołanie przewodniczącego 0. Komisja
skrutacyjna stwierdza, że wniosek w sprawie odwołania pani Anny Falińskiej uzyskał
minimalną liczbę głosów określonych i w związku z tym przewodniczący rady został
odwołany. Ponadto komisja stwierdza, że podczas głosowania zaszły następujące okoliczności,
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które mogły mieć wpływ na ważność głosowania, nie wystąpiły takie okoliczności. Na tym
protokół zakończono, podpisano Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Andrzej Ciołek.
Członek komisji skrutacyjnej Wioletta Tomaszewska Walc i członek komisji skrutacyjnej Piotr
Wasilewski. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska podziękowała Przewodniczącemu Komisji
Skrutacyjnej Panu Andrzeju Ciołku oraz radnym za głosowanie. W związku z odwołaniem z
funkcji przewodniczącej Rady Powiatu w Gołdapi w dniu 20 kwietnia 2021 roku podziękowała
także grupie radnych za powołanie na stanowisko przewodniczącej rady. Mimo braku
współpracy w radzie był to ogromny zaszczyt. Poinformowała iż dalej jako radna będzie
pracowała dla dobra i na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Przekazała prowadzenie obrad
dzisiejszej sesji wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pani Alicji Iwaniuk.
Wiceprzewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że w związku z odwołaniem
przewodniczącego rady Pani Anny Falińskiej wnosi o przerwę w obradach do 29 kwietnia
2021 roku.
Wiceprzewodnicząca przeszła do przegłosowania wniosku
Rada powiatu 7 głosami za przy 8 głosach przeciw nie przegłosowała powyższego wniosku
tym samy wniosek został odrzucony
Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poprosił o przerwę techniczną aby omówić kandydata
na Przewodniczącego Rady.
Wiceprzewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk ogłosiła dziesięciominutową przerwę.
Wiceprzewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przekazała głos Staroście Pani Marzannie
Mariannie Wardziejewskiej.
Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska powiedziała, że w związku z zaistniałą
sytuacją w której nie spodziewałam się, chciałabym bardzo serdecznie podziękować
Pani Przewodniczącej Annie Falińskiej za dwa i pół roku pracy. Praca ta zawsze była przeze
mnie wysoko oceniana, dlatego że Pani Ania wkładała dużo serca w swoją pracę i tak jak
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zgodnie z zapisem artykułu 18 ustawy o samorządzie powiatowym wywiązywała się z tych
wszystkich obowiązków należycie. Powinien tutaj dzisiaj być bukiet kwiatów, ale nikt się nie
spodziewał takiego obrotu spraw, także pani Aniu, bardzo dziękuję za te dwa i pół roku pracy.
Ad. 3b
Wiceprzewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Powiatu w Gołdapi /wniosek oraz projekt uchwały Rady
Powiatu w załączeniu – zał. nr 4 do projektu/

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że rada powiatu wybiera
ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Bezwzględna większość głosów
to 8 radnych. W przypadku gdy w głosowaniu bierze udział cały ustawowy skład rady.
Wiceprzewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk poprosiła o zgłaszanie kandydatów na
przewodniczącego rady wraz z uzasadnieniem kandydatur, a komisję skrutacyjną
o prowadzenie rejestracji kandydatów. Wiceprzewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk dodała,
że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
Radny Pan Piotr Wasilewski zgłosił na tą funkcję radnego Pana Leszka Retela uzasadnił swoja
kandydaturę doświadczeniem, które posiada na powyższej funkcji w samorządzie
terytorialnym
Wiceprzewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk zapytała Radnego Pana Leszka Retela
o wyrażenie zgody na kandydowanie.
Radny Pan Leszek Retel wyraził zgodę na kandydaturę.
Wiceprzewodnicząca Rady Radna Pani Alicja Iwaniuk zapytała czy są pytania do kandydata.
Pytań nie zgłoszono.
Radna Pani Anna Falińska zgłosiła kandydaturę Wiceprzewodniczącej Rady Pani Alicji
Iwaniuk, dodała, że jest wieloletnią doświadczoną radną, od wielu lat służy mieszkańcom
naszego powiatu. Bardzo często zastępowała w radzie przewodniczącą i ma ogromne
doświadczenie.
Wiceprzewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk wyraziła zgodę.
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Wiceprzewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk ogłosiła przerwę.

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej Pan Andrzej Ciołek przedstawił zasady głosowania.
Następnie Radni kolejno wyczytywani oddawali głoś w celu przeprowadzenia głosowania
tajnego w sprawie wybory Przewodniczącego Rady Powiatu.
Wiceprzewodnicząca Pani Alicja Iwaniuk podziękowała Radnym za głosowanie. Ogłosiła
ponownie 5 minutową przerwę w celu przeliczenia głosów i podania wyników głosowania
przez komisję skrutacyjna.
Po przerwie Wiceprzewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk poinformowała iż komisja
skrutacyjna skończyła swoją pracę. Poprosiła przewodniczącego komisji o odczytanie
protokołu z wyboru przewodniczącego rady.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Andrzej Ciołek poinformował, że protokół komisji
skrutacyjnej z głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Powiatu w Gołdapi
przeprowadzonego na sesji 20 kwietnia 2021 roku. Komisja w składzie: Przewodniczący
Andrzej Ciołek, członkowie Wioletta Tomaszewska Walc i Piotr Wasilewski. Stwierdza że na
ogólną ilość 15 radnych w sesji uczestniczył 15 radnych. W głosowaniu udział wzięło 15
radnych to jest wymagana większość dla wyboru. Wydano kart do głosowania 15. Wyjęto z
urny kart do głosowania 15. Komisja stwierdza, że poszczególni kandydaci otrzymali
następujące ilości głosów. Pan Leszek Retel głosy ważne 7, głosy nieważne jeden. Pani Alicja
Anna Iwaniuk głosy ważne 7, głos nieważny 1. Komisja skrutacyjna stwierdza, że za
przyjęciem kandydatury pana Leszka Retela oddano głosów 7, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Pani Alicja Anna Iwaniuk oddano głosów 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 głosujących. Jeden
głos był nieważny w związku z tym, że żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej
większości głosów, nie został powołany tym samym na funkcję przewodniczącego Rady
Powiatu w Gołdapi piątej kadencji. Na tym protokół zakończono.
Wiceprzewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk poinformowała iż na dzisiejszym posiedzeniu
w wyniku głosowania nie został wybrany Przewodniczący Rady Powiatu.
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Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska zwróciła się do Radnej Pani Anny Falińskiej
i podziękowała za dwa i pół roku pracy, bardzo duże zaangażowanie, za wielkie emocje
oraz że wkładała tak dużo serca do funkcji, którą pełniła.
Radna Pani Anna Falińska także podziękowała Radzie Powiatu, Zarządowi za wspaniałą
współpracę. Radna Pani Anna Falińska dodała, że demokratycznie zostałam w dniu dzisiejszym
odwołana z pełnionej funkcji. Niemniej jednak czuję się zaszczycona, że miałam prawo pełnić
i reprezentować państwa w dniu dzisiejszym. Radna Anna Falińska poinformowała, że
pozostaje jako Radna Rady Powiatu Gołdapskiego pracująca na rzecz wszystkich mieszkańców
naszego powiatu.
Ad.4
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk zamknęła obrady XXXIV (34) Sesji
Rady Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 9 stron kolejno ponumerowanych.

Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu w Gołdapi
Alicja Anna Iwaniuk

Protokół sporządziła: Monika Bruszewska, 20.04.2021 r.
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