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Protokół nr XXXVI (36) z Sesji Rady Powiatu w Gołdapi 

w dniu 5 maja 2021 r.  

 

 w godz.1400 – 1455 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk stwierdziła quorum pozwalające  

na podejmowanie prawomocnych uchwał i przyjmowanie sprawozdań: na 15 Radnych 

stanowiących ustawowy skład Rady obecnych było 13 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 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poinformowała wszystkich 

uczestników sesji Rady Powiatu w Gołdapi, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przywitała przybyłych na Sesję 

Radnych Rady Powiatu i otworzyła obrady XXXVI (36) Sesji Rady Powiatu. 

 



2 

 

Ad. 2 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przedstawiła proponowany porządek 

obrad. Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk zapytała, czy są jakieś uwagi bądź 

zmiany do porządku obrad. /porządek obrad w załączeniu –zał. nr 2 do protokołu/.  

 

Uwag nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.  

 

Ad. 3  

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 3 do projektu/  

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Gołdapi, w celu przeprowadzenia wyborów należy 

dokonać wyboru komisji skrutacyjnej. Zaproponowała aby komisja skrutacyjna liczyła 3 osoby. 

Poinformowała również, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji 

skrutacyjnej.  

 

Radny Pan Marek Kuskowski zaproponował kandydaturę Radnego Pana Andrzeja Ciołka.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk zapytała czy Radny Pan Andrzej 

Ciołek wyraża zgodę.  

 

Radny Pan Andrzej Ciołek wyraził zgodę.  

 

Radny Pan Leszek Retel zaproponował kandydaturę Radnego Pana Piotr Wsilewskiego. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk zapytała czy Radny Pan Piotr  

Wasilewski wyraża zgodę na kandydaturę do Komisji Skrutacyjnej? 

 

Radny Pan Piotr Wasilewski wyraził zgodę. 

 

Radny Pan Andrzej Ciołek zaproponował kandydaturę Radnej Pani Grażynie Senda. 

 



3 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk zapytała czy Radna Pani Grażyna 

Senda wyraża zgodę? 

 

Radna Pani Grażyna Senda wyraziła zgodę.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przeszła do przegłosowanie składu 

komisji skrutacyjnej. Dodała, że głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki.  

 

Rada Powiatu 12 głosami za przy 1 glosie wstrzymującymi i 2 osobami nieobecnymi 

przegłosowała skład komisji skrutacyjnej. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk ogłosiła przerwę w celu 

ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej.  

 

Po przerwie 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 Andrzej Ciołek zgłosił kandydata na przewodniczącego Rady Powiatu Radną Pani 

Alicji Iwaniuk. Dodał, że Radna to osoba bardzo rozpoznawalna, sprawdzona w samorządzie 

powiatowym 4 kadencję. 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk wyraziła zgodę na kandydowanie.  

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk zapytała czy są jakieś pytania do 

kandydata?  

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poprosiła o podanie następnej 

kandydatury. 
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Radny Pan Piotr Wasilewski zgłosił jako kandydata Radnego Leszka Retela, uzasadniając 

wybór tym, że Radny Pan Leszek Retel pełnił już funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu.  

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk zapytała Radnego Pana Leszka 

Retela czy wyraża zgodę na kandydowanie. 

Radny Pan Leszek Retel wyraził zgodę.  

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poprosiła o podanie następnej 

kandydatury. 

Nie zgłoszono kolejnych kandydatów.   

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk ogłosiła 5 minut przerwy w celu 

przygotowania kart do głosowania. 

Po przerwie Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poprosiła komisję 

skrutacyjna o rozdanie kart do głosowania, a przewodniczącego komisji o omówienie zasad 

głosowania. 

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.  

 

 

Radny Pan Piotr Wasilewski poinformował, że omyłkowo źle wypełnił kartę do głosowania  

i zapytał czy istnieje możliwość wymiany karty.  

 

Mecenas Eugeniusz Noga poinformował, że karta nie może zostać ponownie wydana.  

Radny Pan Piotr Wasilewski oznajmił, że na karcie do głosowania jest napisane: „Wybieramy 

tylko jednego kandydata, oddajemy jeden głos. Głos jest ważny gdy znak "X" postawiono  

tylko w jednej klatce, przy jednym kandydacie. Głos jest nieważny, gdy znak "X" postawiono  

w więcej niż jednej kratce. Głos jest nieważny, gdy znaku x nie postawiono w żadnej kratce.” 

Poinformował, że zmienił znak „X” postawiony w niewłaściwym miejscu na kwadrat i wrzucił 

kartę do głosowania do urny. 

 



5 

 

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 komisja 

skrutacyjna w głosowaniu w wyborach na przewodniczącego Rady Powiatu w Gołdapi 

przeprowadzonego na sesji 5 maja w 2021 roku. Komisja skrutacyjna w składzie 

przewodniczący Andrzej Ciołek, członek Grażyna Barbara Senda i Piotr Wasilewski. Stwierdza 

się, że na ogólną liczbę 15 radnych uczestniczyło 13. W głosowaniu wzięło udział 13, to jest 

wymagana większość dla prawomocności wyborów. Wydano kart do głosowania 13, wyjęto 

kart 13. Komisja stwierdza, że poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilość głosów: 

Alicja Anna Iwaniuk głosy ważne 6, głosy nieważne 1. Leszek Retel głosy ważne 6, głosy 

nieważne 1. Komisja skrutacyjna stwierdza, że za przyjęciem kandydatury Alicji Anny Iwaniuk 

oddano głosów 6, przeciw i wstrzymujących się nie było. Na kandydaturę Leszka Retela 

oddano głosów 6, przeciw i wstrzymujących nie było. W związku z tym że żaden z kandydatów 

nie uzyskał bezwzględnej większości głosów nie został wybrany na dzisiejszej sesji  

na przewodniczącego Rady Powiatu 5 kadencji.  

Radny Pan Piotr Wasilewski złożył  wniosek formalny o reasumpcję głosowania w piątek  

o godzinie 10:00 w tym samym miejscu.  

Radny Pan Marek Kuskowski poinformował, że głosowanie odbywało się w sposób tajny.  

Nie sposób stwierdzić kto oddał głos ważny, a kto wydał głos nieważny. Na tym polega istota 

głosowania tajnego. Zgłosił wniosek przeciwny, nawet jeżeli zdaniem pana mecenasa wniosek 

będzie zasługiwał na uwzględnienie. Przy reasumpcji głosowania mamy do czynienia  

w przypadku głosowania jawnego, a tutaj mieliśmy do czynienia z głosowaniem tajnym. 

Przyczyną dla której Wysoka Rada mogłaby się zdecydować na reasumpcję głosowania mogą 

być wyłącznie bezsprzeczne stwierdzenie, kto oddał taki głos ważny albo i nieważny.  

To nie jest możliwe przy głosowaniu tajnym. 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk zapytała czy są jeszcze jakieś pytania. 
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Więcej pytań nie zgłoszono.  

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że w wyniku tajnego 

głosowania na przewodniczącego Rady Powiatu w Gołdapi nikt z kandydatów nie uzyskał  

w głosowaniu tajnym bezwzględnej większości głosów 

 

Ad. 4 

Wicerzewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk podziękowała Radnym za pracę. Zamknęła 

obrady XXXVI (36) Sesji Rady Powiatu. 

 
 

 
 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z  6 stron kolejno ponumerowanych.                  Wiceprzewodnicząca Rady         

                                                                                                                       Powiatu w Gołdapi  

 

                  Alicja Anna Iwaniuk 

 

 


