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Protokół nr XXXVII (37) z Sesji Rady Powiatu w Gołdapi 

w dniu 19 maja 2021 r. 

 

 w godz.1400 – 1448 

 

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 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 

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 XXXVII (37) Sesji Rady Powiatu. 
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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 Leszek Retel zaproponował kandydaturę Radnej Pani Wioletty Tomaszewskiej –Walc.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk zapytała czy Radna Pani Wioletta 

Tomaszewska – Walc wyraża zgodę.  

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska – Walc wyraziła zgodę.  

 

Radny Józef Dominiuk zaproponował kandydaturę Radnego Jarosława Dzienisa. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk zapytała czy Radny Pani Jarosław 

Dzienis wyraża zgodę.  

 

Radny Pan Jarosław Dzienis wyraził zgodę. 

 

Radny Pan Marek Kuskowski zgłosił do Komisji Radnego Pana Andrzeja Ciołka. 



3 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk zapytała czy Radny Pan Andrzej 

Ciołek wyraża zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej? 

 

Radny Pan Andrzej Ciołek wyraził zgodę. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk zaproponowała przegłosowanie 

składu komisji skrutacyjnej. Przypominała, że głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki.  

 

Komisja jednogłośnie przegłosowała skład komisji skrutacyjnej. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk ogłosiła przerwę  

w celu ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej.  

 

Po przerwie Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poinformowała  

iż zgodnie z artykułem 14, ustęp pierwszy, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym 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, tak jak na dzisiejszej sesji 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poprosiła o zgłaszanie kandydatów na 

przewodniczącego rady wraz z uzasadnieniem kandydatur, a komisję skrutacyjna  

o prowadzenie rejestracji kandydatów. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę  

na kandydowanie. 

 

Radny Pan Andrzej Ciołek zgłosił kandydata na przewodniczącego Rady Powiatu w osobie 

Radnej Pani Alicji Iwaniuk uzasadniając tę kandydaturę  wieloletnią praca Radnej w Radzie 

Powiatu obecnie pełniąca funkcję wiceprzewodnicząca.  

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk wyraziła zgodę na kandydowanie.  

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

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

oraz doskonale zna samorząd.  
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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 zapytała Radnych czy są jakieś 

pytania do kandydata oraz czy ktoś chciałby zabrać głos.  

Radny Pan Wacław Grenda zwrócił się do Radnej Pani Alicji Iwaniuk z szeregiem pytań: Czym 

kieruje się Radna startując na przewodniczącą rady? Dlaczego ostatnio zastępując panią 

Falińską nie spełniła prośby i nie zwołała sesji, którą powinna była zrobić? Czy Radna będzie 

w stanie być na posterunku? Czy Radna uważa, że zmieni stosunki w naszej radzie? Czy będzie 

w stanie opanować to wszystko, zło, które do tej pory było? Czy znajdzie  

czas na pełnienie swoich obowiązków, skoro Radna ma inne zajęcia i duże obciążenie 

zawodowe? Radny Pan Wacław Grenda prosił aby Radna Pani Alicja Iwaniuk zrezygnowała z 

kandydowania, ponieważ według Radnego Pana Wacława Grendy nic swoją osobą  

nie wniesie. Radny Pan Wacław Grenda stwierdził, że kandydatura Radnej Pani Alicji Iwaniuk 

jest ostatnią deską ratunku pewnej grypy Radnych. Radnego Pana Wacława Grendy uważa, że 

zmiana jest konieczna, ale nie w tym wypadku i nie w tej osobie, ponieważ uważa także, że 

Radna nie podoła z tym zadaniem biorąc pod uwagę zaangażowanie w poprzednich kadencjach.  

Radna Pani Alicja Iwaniuk odpowiedziała, że jest wieloletnią radną w Radzie Powiatu  

w Gołdapi. W poprzedniej radzie zastępowała Przewodniczącego Pana Piecha, który bardzo 

często opuszczał posiedzenia rady. Poprzednio była Przewodniczącą Rady gminy Dubeninki. 

Najpierw była radną, następnie była przewodniczącą. Zapewniła, że połączy obowiązki lekarza 

i obowiązki przewodniczącej. Radna Pani Alicja Iwaniuk wytłumaczyła, że nie zwoła sesji 

ponieważ był to bardzo krótki okres. Po pierwsze był już ogłoszony lockdown w naszym kraju. 

Po drugie otwarty został punkt szczepień w POZ-cie i szczepionki są planowane  

na tydzień wcześniej. W każdy czwartek zamawia szczepionki, które muszą  

być rozdysponowane w ciągu 5 dni i tylko dlatego. Po prostu był to za krótki okres. Przyznała, 

że została postawiona pod ścianę. Radna Pani Alicja Iwaniuk podkreśliła, że nie boi się 

podjęcia, pełnienia  funkcji przewodniczącej i na pewno wywiąże się z każdego obowiązku.  

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk zapytała czy Radni chcą zgłosić 

kolejnego kandydata? 
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Brak kolejnych zgłoszeń  

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.  

  

Przewodniczący Komisji wyczytuje kolejno Radnych, którzy w wyznaczonym do głosowania 

miejscu dokonują wyboru a następnie wrzucają kartę do urny. 

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

policzenia głosów i podania wyników głosowania. 

Po przerwie Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk zwróciła  

się do Przewodniczącego komisji o odczytanie protokołu z wyborów Przewodniczącego Rady.  

Przewodniczący komisji skrutacyjnej Pan Andrzej Ciołek poinformował, że protokół  

z komisji skrutacyjnej z głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Powiatu w Gołdapi 

przeprowadzono na sesji 19 maja 2021 roku. Komisja skrutacyjna w składzie Przewodniczący 

Andrzej Ciołek, członkini Wioletta Tomaszewska-Walc i członek komisji Jarosław Dzienis. 

Stwierdza, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych, w głosowaniu 

wzięło udział 15 radnych, to jest wymagana większość dla prawomocności wyborów. Wydano 

kart do głosowania 15, wyjęto z urny kart do głosowania 15. Komisja stwierdza,  

że poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Alicja Anna Iwaniuk głosy 

ważne 8, głosów nieważnych 0. Leszek Retel głosy ważne 7, głosy nieważne 0. Trzeciego 

kandydata nie było. Komisja skrutacyjna stwierdza, że za przyjęciem kandydatury Alicji Anna 

Iwaniuk oddano głosów 8, przeciw 0, wstrzymało się 0. Za kandydaturę Leszka Retela oddano 

głosów 7, przeciw 0, wstrzymujących 0. Trzeciego kandydata nie było. W związku  

z tym, że pani Alicja Anna Iwaniuk otrzymała bezwzględna większość głosów wybrana została 

na Przewodniczącą Rady Powiatu w Gołdapi, piątej kadencji.  
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Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że w związku  

z powyższym złożyła rezygnację radnego z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu  

w Gołdapi. Wprowadziła zmiany do porządku poprzez dodanie do punktu 4 w brzmieniu: 

„Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gołdapi”.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przeszła do przegłosowania wniosku. 

 

Rada 9 głosami za przy 1 wstrzymującym i 5 osobach, które nie wzięły udziału  

w głosowaniu wprowadziła zmiany do porządku 

 

Ad 4.  

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu w Gołdapi / projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 4 do projektu/  

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że fakt złożenia rezygnacji 

wiąże się podjęciem przez Radę Powiatu stosownej uchwały należy także przeprowadzić 

głosowanie poprzez podniesienie ręki.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przeszła do przegłosowania powyższej 

uchwały.  

 

Rada 14 głosami za przy 1 wstrzymującym podjęła uchwałę Rady Powiatu w sprawie 

przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gołdapi 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk stwierdziła, że uchwała w sprawie 

rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gołdapi została podjęta.  

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk Przede podziękowała za okazane zaufanie, 

pokazane przez wybór na Przewodniczącą Rady Powiatu w Gołdapi. Chciałaby, aby rada 

tworzyła zespół ludzi pozytywnie zaangażowanych w sprawy samorządu. Zwróciła  

się z propozycją współpracy i podejmowania dialogu na tematy istotne dla rozwoju powiatu.  

Dodała, że ma nadzieję, że współpraca będzie oparta na merytorycznej dyskusji  

i umiejętności osiągania dobrych, pozytywnych kompromisów. Przewodnicząca Rady Powiatu 
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Pani Alicja Iwaniuk życzyła wszystkim jak najwięcej satysfakcji płynącej  

z wykonywanej misji samorządowej w podejmowaniu trudnych i ważnych decyzji.  

 

Ad. 4 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk podziękowała Radnym za pracę. Zamknęła obrady 

XXXVII (37) Sesji Rady Powiatu. 

 
Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 7 stron kolejno ponumerowanych.                  Przewodnicząca Rady         

                                                                                                                   Powiatu w Gołdapi  

 

              Alicja Anna Iwaniuk 

 

 


