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Protokół Nr L/22 
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Drawskiego 

odbytej w dniu 08 lipca 2022 r. 
w sali narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 

   

Na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym obrady sesji Rady Powiatu Drawskiego są transmitowane i utrwalane za 
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione  
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego oraz na stronie internetowej 
powiatu.  

Punkt 1  

Przewodnicząca Rady Powiatu otworzyła sesję o godzinie 09:05, następnie 
przywitała serdecznie Panie i Panów Radnych, Pana Stanisława Cybulę – Starostę 
Drawskiego, Pana mecenasa Piotra Flatowa, Panią Sekretarz, Etatowego członka 
Zarządu W. Włodarczyka.  

Przewodnicząca Rady Powiatu na podstawie listy obecności stwierdziła, 
że w sesji uczestniczy 12 Radnych, tym samym Rada Powiatu Drawskiego jest 
umocowana do podjęcia każdego rodzaju uchwał. 

Stan Rady Powiatu wynosi 12 Radnych. Nieobecni Radni : Marek Banaszek, Barbara 
Głowacka, Romuald Kurzątkowski, Mariusz Nagórski, Marek Tobiszewski. 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu 
Powiatu Drawskiego Radni proszeni są o odnotowanie na liście obecności godziny 
opuszczenia sali obrad i powrotu w trakcie posiedzenia. 

Treść listy obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że porządek obrad dzisiejszej 
nadzwyczajnej sesji został Państwu Radnym dostarczony, zgodnie z propozycją zawartą 
we wniosku Zarządu Powiatu z dnia 01 lipca 2022 r. o zwołanie sesji nadzwyczajnej,  
a następnie Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała porządek obrad.  

Treść wniosku z dnia 01.07.2022 r. o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu. 

Treść porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Powiatu spytała, czy ktoś z Radnych chciałby wnieść 
zmiany do porządku obrad sesji informując jednocześnie, że Radni mogą zmienić 
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proponowany przez Zarząd porządek obrad bezwzględna większością głosów,  
z zastrzeżeniem, że zmiana taka zgodnie z art. 15 pkt 8 ustawy o samorządzie 
powiatowym wymaga zgody wnioskodawcy, czyli Zarządu Powiatu. 

 Nikt z Radnych wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłaszał. 

 
Punkt 2 

  Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Radni zgodnie z porządkiem 
obrad przystąpią do kolejnego punktu porządku obrad, jakim jest rozpatrzenie wniosku 
Starosty Drawskiego o odwołanie Wicestarosty. 

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zabranie głosu Starostę S. Cybulę. 

Głos zabrał Starosta S. Cybula, który powiedział: „Szanowna Pani 
Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, po raz pierwszy wniosek został 
złożony kilka miesięcy temu  poprzedzony oczywiście spotkaniami i wyjaśnieniami 
wszystkich okoliczności znajdujących się w uzasadnieniu. Jeśli chodzi o sam wniosek  
i uzasadnienie to nic się nie zmieniło natomiast zmieniają się okoliczności bo już po raz 
któryś będziemy dzisiaj debatowali i podejmowali decyzje co do dalszego 
funkcjonowania Wicestarosty w strukturach Powiatu, czy Starostwa. Ja chcę 
powiedzieć tak, że oczywiście decyzja należy do Radnych i to Radni ostatecznie 
zdecydują jakie będzie rozstrzygnięcie ale my w szczegółach omawialiśmy 
uzasadnienie do wniosku, bo sam wniosek jak powiedziałem został złożony 6 kwietnia 
i tutaj żadne okoliczności nowe nie zaistniały natomiast w uzasadnieniu poprzedzone to 
było kilkoma spotkaniami z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Dzisiaj ze 
względu na okoliczności, które zaistniały po ostatniej naszej uchwale Radni, Wysoka 
Rada zdecyduje co dalej z tym robić. 

Wniosek Starosty Drawskiego o odwołanie Pana Mariusza Nagórskiego  
z funkcji Wicestarosty stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Przewodnicząca Rady Powiatu podziękowała Staroście,  a następnie 
poinformowała Radnych, że Wojewoda Zachodniopomorski rozstrzygnięciem 
nadzorczym z dnia 27 czerwca 2022 r. stwierdził nieważność uchwały  
Nr XLVIII/318/2022 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie 
odwołania Wicestarosty Powiatu Drawskiego. Natomiast rozstrzygnięciem nadzorczym 
z dnia 01 lipca 2022 r. stwierdził nieważność uchwały Nr XLVIII/319/2022 Rady 
Powiatu Drawskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zwolnienia odwołanego 
Wicestarosty Powiatu Drawskiego z pełnienia dotychczasowych obowiązków. W toku 
badania legalności w.w uchwał organ nadzoru stwierdził, że zostały one podjęte  
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z istotnym naruszeniem prawa. Zarówno w tajnym głosowaniu w sprawie odwołania 
Wicestarosty Drawskiego, jak i w głosowaniu jawnym przy podjęciu uchwały  
o zwolnieniu odwołanego Wicestarosty Powiatu Drawskiego z pełnienia 
dotychczasowych obowiązków uczestniczył zainteresowany Radny Pan Mariusz 
Nagórski. Zdaniem organu nadzoru Pan Mariusz Nagórski nie powinien brać udziału 
ani w procesie podejmowania uchwały Rady Powiatu Drawskiego dotyczącej 
odwołania Go ze stanowiska Wicestarosty, ani w głosowaniu nad uchwałą zwalniającą 
Go z wykonywanych obowiązków, bowiem zgodnie z art. 21 ust. 7 ustawy  
o samorządzie powiatowym „Radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy 
ono jego interesu prawnego”. Interes prawny Radnego, o którym mowa w art. 21 ust. 7 
ustawy o samorządzie powiatowym obejmuje również sferę, w której radny wykonuje 
swoje funkcje publicznoprawne. W niniejszej sprawie istnienie interesu prawnego  
po stronie Pana Mariusza Nagórskiego jest bezsporne. Zarówno uchwała w przedmiocie 
odwołania ze stanowiska Wicestarosty Drawskiego, jak i uchwała w sprawie zwolnienia 
z pełnienia obowiązków Wicestarosty Drawskiego ma wpływ na Jego sytuację prawną, 
albowiem wiąże się z utratą przez Niego prawa uczestniczenia w pracach Zarządu 
Powiatu Drawskiego oraz wykonywania uprawnień i obowiązków Wicestarosty. Sam 
udział w głosowaniu nad uchwałą radnego, który z mocy art. 21 ust. 7 ustawy  
o samorządzie powiatowym powinien być z niego wyłączony przesądza o istotnym 
naruszeniu prawa przez ten akt. Obowiązek wyłączenia z głosowania wynikający  
z przepisów jest bezwzględny, a uchwały, które zapadły z udziałem radnego, 
podlegającego wyłączeniu na mocy przepisów są nieważne. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejnym punktem porządku obrad jest 
rozpatrzenie wniosku Starosty Drawskiego o odwołanie Wicestarosty.  Druk nr 2652. 

Szanowni Państwo otrzymaliśmy wszyscy uchwały, przystępujemy obecnie  
do powołania Komisji Skrutacyjnej dla odwołania Wicestarosty Powiatu Drawskiego. 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że w związku z tym należy 
powołać Komisję Skrutacyjną i zaproponowała, aby Komisja Skrutacyjna liczyła  
3 osoby. Następnie zapytała, czy są inne propozycje ? 

Innych propozycji nikt z Radnych nie zgłaszał. 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Radni przystąpią  
do przegłosowania liczby członków  Komisji Skrutacyjnej, czy jest taka zgoda Rady.  

Rada Powiatu w obecności 12 Radnych: 
12 głosami „za” przy 
  0 głosach „przeciw” i 
  0 głosach „wstrzymujących się” 
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jednogłośnie przyjęła liczbę członków Komisji Skrutacyjnej. 

Treść listy z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 5  do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że głosowało 12 osób, 12 głosów 
było „za”, O głosów „wstrzymujących” i  O „przeciw”, czyli Komisja Skrutacyjna liczy 
3 osoby. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Radnych o zgłaszanie kandydatur na 
członków Komisji Skrutacyjnej.  

 
Głos zabrała Radna G. Buczek, która zgłosiła trzy kandydatury : Zbigniewa 

Dudora, Genowefy Polak i Marcina Krężla. 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu spytała, czy Radna G. Polak wyraża zgodę  na 

uczestnictwo w Komisji Skrutacyjnej? 
 

Radna G. Polak wyraziła zgodę.  
 
Przewodnicząca Rady Powiatu spytała, czy Radny Z. Dudor wyraża zgodę  na 

uczestnictwo w Komisji Skrutacyjnej? 
 

Radny Z. Dudor wyraził zgodę.  
 
Przewodnicząca Rady Powiatu spytała, czy Radny M. Krężel wyraża zgodę  na 

uczestnictwo w Komisji Skrutacyjnej? 
 

Radny M. Krężel wyraził zgodę.  
 
 Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Rada przejdzie teraz do 

przegłosowania Komisji w składzie : 
 
Radna Polak Genowefa; 

Radny Dudo Zbigniew; 

Radny Krężel  Marcin. 

Przewodnicząca Rady Powiatu spytała, czy są jeszcze inne kandydatury ? 

Nikt z Radnych innych kandydatur nie zgłaszał. 



5 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Radni przystąpią do 
przegłosowania powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie : Polak Genowefa; Dudo 
Zbigniew; Krężel  Marcin. 

Rada Powiatu w obecności 12 Radnych: 
11 głosami „za” przy 
  0 głosach „przeciw” i 
  1 głosie „wstrzymującym się” 
powołała Komisję Skrutacyjną. 

Treść listy z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Komisję Skrutacyjną o wyjście na 
naradę w celu wyłonienia ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.  

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego 
Komisji Skrutacyjnej 

Głos zabrała Radna G. Polak, która poinformowała, że Komisja Skrutacyjna ze 
swego składu na Przewodniczącego Komisji wybrała Radną Genowefę Polak. 

Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącą Komisji Skrutacyjną G. Polak 
o zapoznanie Radnych z zasadami głosowanie przy odwołaniu Wicestarosty Powiatu 
Drawskiego. 

Głos zabrała G. Polak, która zapoznała Radnych z zasadami głosowania przy 
odwołaniu Wicestarosty Powiatu Drawskiego. 

Treść odczytanych zasad głosowania stanowi załącznik nr 7  do protokołu.   

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do 
prac i przygotowanie kart do głosowania tajnego.  

Przewodnicząca Rady Powiatu przeliczyła Radnych obecnych na sesji, 
stwierdziła, że jest obecnych 12 Radnych, uprawnionych do głosowania. 
Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła kworum dla ważności głosowania.   

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Komisja Skrutacyjna powróciła 
już na salę z kartami do głosowania i urną i poprosiła członków Komisji  
o przeprowadzenie procedury głosowania. 

Głos zabrała G. Polak – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, która stwierdziła, 
że zgodnie z listą obecności jest obecnych 12 Radnych uprawnionych do głosowania  
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i poinformowała Radnych, że komisyjnie przeliczone karty w ilości 12 będą wydawane 
Państwu Radnym w momencie podchodzenia do głosowania. 

 Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna Genowefa Polak   wywoływała 
każdego z Radnych osobno i imiennie wręczając mu kartę do głosowania. 
 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna Genowefa Polak twierdziła,  
że glosowanie zostało zakończone.  

Wszyscy obecni Radni oddali głos co potwierdzili również swoim podpisem na 
liście. 

 Treść listy potwierdzającej oddane głosy stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu.  

  Po zakończonym głosowaniu przez wszystkich Radnych Przewodnicząca Rady 
Powiatu ogłosiła 10 minut przerwy w celu przeliczenia głosów przez Komisję 
Skrutacyjną i sporządzenie protokołu.  

Po przerwie Przewodnicząca Rady Powiatu wznowiła obrady  
 i poprosiła Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej Radną Genowefę Polak  
o przedstawienie wyników głosowania.  

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna Genowefa Polak odczytała 
protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu 
Drawskiego w dniu 8 lipca 2022 r. do przeprowadzenia głosowania tajnego celem 
odwołania Wicestarosty Powiatu Drawskiego. 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna Genowefa Polak poinformowała 
Radnych, że na ogólny stan Rady Powiatu 17 Radnych, obecnych zgodnie z listą 
obecności jest 12 Radnych. W głosowaniu wzięło udział 12 Radnych . W głosowaniu 
za odwołaniem Wicestarosty Powiatu Drawskiego Pana Mariusza Nagórskiego oddano 
12 głosów, w tym: głosów nieważnych oddano: 0, głosów ważnych oddano: 12, w tym: 
„za” 11, „wstrzymujących się” 1, „przeciw” 0. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 
Radna Genowefa Polak poinformowała, że w  wyniku tajnego głosowania Pan Mariusz 
Nagórski został odwołany z funkcji Wicestarosty Powiatu Drawskiego. Karty do 
głosowania są załącznikiem do niniejszego protokołu. Na tym protokół zakończono  
i podpisano. Podpisało trzech członków Komisji Skrutacyjnej 

Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na nadzwyczajnej sesji Rady 
Powiatu Drawskiego w dniu 8 lipca 2022 r. do przeprowadzenia głosowania tajnego 
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celem odwołania Wicestarosty Powiatu Drawskiego stanowi załącznik  
nr 9 do protokołu. 

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 10 do protokołu.   

Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała Radnym uchwałę Nr L/325/2022 Rady 
Powiatu Drawskiego w sprawie odwołania Wicestarosty Powiatu Drawskiego.  

Treść uchwały Nr L/325/2022 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie 
odwołania Wicestarosty Powiatu Drawskiego stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu.   

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że zgodnie z porządkiem obrad 
Radni przystąpią  do kolejnego punktu, jakim jest podjęcie uchwały w sprawie 
zwolnienia odwołanego Wicestarosty Powiatu Drawskiego z pełnienia 
dotychczasowych obowiązków. Druk nr 2653 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Radni otrzymali projekt 
uchwały i poprosiła Starostę Drawskiego S. Cybulę o komentarz.  

Głos zabrał Starosta S. Cybula, który powiedział, że projekt tej uchwały jest 
konsekwencją pierwszej uchwały podjętej przez Radę Powiatu Drawskiego,  
a dotyczącej odwołania Wicestarosty i tak jak tutaj w uzasadnieniu jest napisane „Rada 
Powiatu może zwolnić z wykonywania obowiązków” i projekt tej uchwały 
przedkładamy Państwu do przegłosowania. 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy są pytania do projektu uchwały. 

Nikt z Radnych pytań nie zgłaszał. 

 Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała projekt uchwały na druku nr 2653 
w sprawie zwolnienia odwołanego Wicestarosty Powiatu Drawskiego  z pełnienia 
dotychczasowych obowiązków.  

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Radni przystąpią do 
głosowania projektu uchwały w sprawie zwolnienia odwołanego Wicestarosty Powiatu 
Drawskiego  z pełnienia dotychczasowych obowiązków.  

Przewodnicząca poprosiła o powtórzenie głosowania z uwagi na to, że Radny H. 
Szreta głosuje „ZA” a na monitorze w komputerze przy podsumowaniu głosowania 
nie wyświetla się, że Radny H. Szreta oddał głos. 
 
Rada powtórzyła głosowanie. 
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Rada Powiatu w obecności 12 Radnych: 
11 głosami „za” przy 
  0 głosach „przeciw” i 
  1 głosie „wstrzymującym się” 
podjęła uchwałę Nr L/326/2022 w sprawie zwolnienia odwołanego Wicestarosty 
Powiatu Drawskiego  z pełnienia dotychczasowych obowiązków.  

Treść listy z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Treść podjętej uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Punkt 4 

Przewodnicząca Rady Powiatu w związku z wyczerpaniem porządku obrad 
o godzinie 9:45 zamknęła L nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Drawskiego 
i poinformowała Radnych, że protokół z sesji będzie wyłożony do wglądu w Wydziale 
Biuro Rady Powiatu. 

 

 

Protokołowała  Przewodnicząca Rady 

Joanna Rudziewicz  Urszula Ptak 

 

Sporządziła: Barbara Kotwica 

 

 

 


