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Protokół Nr 1/10 
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

z dnia 29 listopada 2010 r. 
 
 
 
1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Sejmiku Województwa  Zachodniopomorskiego. 
 

Pierwszą sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego czwartej kadencji otworzył 
i obrady do wyboru przewodniczącego sejmiku, zgodnie z art. 21 ust. 6 ustawy o samorządzie 
województwa, poprowadził Marek Tałasiewicz, powitał wszystkich radnych oraz licznie 
zgromadzonych gości.  
 
Lista obecności radnych jest załącznikiem nr 1 

 
Lista obecności osób zaproszonych jest załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
W momencie rozpoczęcia sesji nieobecny był pan Zygmunt Dziewguć. 
 
2. Wydanie radnym zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Wojewódzkiej 

Komisji Wyborczej w Szczecinie. 
 
 

Następnie Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie Pan Grzegorz 
Chojnowski wszystkim radnym wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 
Wzór zaświadczenia jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 
 
Zaświadczenie nie zostało wręczone panu Zygmuntowi Dziewguciowi, który zgłosił, iż 
spóźni się na obrady. 
 
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 
 

Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa (art. 22) radni przed objęciem mandatu 
składają ślubowanie. W związku z powyższym przewodniczący obrad Marek Tałasiewicz 
poprosił obecnych o powstanie, odczytał treść roty a następnie każdy z radnych, w kolejności 
alfabetycznej, wygłosił formułę: "ślubuję",  bądź "ślubuję, tak mi dopomóż Bóg" 

 
Treść roty: 
" Uroczyście ślubuj ę rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu 
Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla 
pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i dobra obywateli, 
przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej " 
 
Po odczytaniu roty nazwiska radnych (poza nieobecnym Zygmuntem Dziewguciem) na 
prośbę prowadzącego obrady, w kolejności alfabetycznej wyczytywał najmłodszy wiekiem 
radny Adam Wyszomirski.  
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4. Stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż zgodnie z listą obecności, na sali obecnych jest  29 
radnych, jest więc niezbędne quorum, aby decyzje i uchwały były podejmowane 
prawomocnie. Dla przeprowadzania jawnych głosowań oraz pomocy w ewentualnym liczeniu 
głosów, czy też nadzorowaniu przebiegu głosowań zaproponował na sekretarzy obrad panów:  
Adama Wyszomirskiego oraz Cezarego Szeligę (jako najmłodszych radnych) 
 
Nikt nie wyraził sprzeciwu. 
  
Porządek obrad, który radni otrzymali pocztą jest załącznikiem nr 4 
II wersja porządku obrad, którą wszyscy otrzymali w dniu posiedzenia jest załącznikiem nr 5 
 
Przewodniczący poinformował, iż zmiany polegają na wprowadzeniu punktu 6 – Wybór 
wiceprzewodniczących sejmiku, kolejność pozostałych punktów ulega zmianie.  
 
Norbert Obrycki : w imieniu Klubu PO proszę o uzupełnienie porządku o punkt dotyczący 
ustalenia liczby wiceprzewodniczących sejmiku województwa Zachodniopomorskiego  i o 
punkt mówiący o wyborze tych wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 
Dariusz Wieczorek: otrzymaliśmy drugą wersję porządku obrad, gdzie kwestia 
wiceprzewodniczących jest już ujęta, natomiast rzeczywiście nie ma uchwały dotyczącej 
ilości wiceprzewodniczących i to jest słuszna uwaga pana radnego Obryckiego, że ten punkt 
powinien się pojawić.  
 
Marek Tałasiewicz: jest statut, który mówi, że sejmik wybiera ze swojego grona trzech 
wiceprzewodniczących, zatem ten wniosek odpada i modyfikujemy tę propozycję, czyli jak 
rozumiem dodajemy do porządku obrad tylko punkt dotyczący wyboru 
wiceprzewodniczących, czyli tak,  jak zostało to zaproponowane w II wersji porządku obrad. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Drogą głosowania  zaproponowany porządek obrad został przyjęty i jest załącznikiem nr 6 do 
i niniejszego protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za - 28 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się -  0 

 Głosy nieoddane -    1 
 
Po zakończeniu głosowania  pan Grzegorz Chojnowski Przewodniczący Wojewódzkiej 
Komisji Wyborczej w Szczecinie wręczył zaświadczenie o wyborze na radnego panu 
Zygmuntowi Dziewguciowi, który przybył na obrady, a następnie przewodniczący obrad 
poprosił wszystkich o powstanie, odczytał rotę ślubowania a pan Zygmunt Dziewguć 
wygłosił formułę  "ślubuję, tak mi dopomóż Bóg". 
 
Dalsze obrady odbywały się w pełnym składzie. 
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5. Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 
 

a) zgłaszanie kandydatur, 
 
Przewodniczący zwrócił się o zgładzenie kandydatur na funkcję  przewodniczącego Sejmiku. 
 
1. Leszek Dobrzyński w imieniu Klubu PIS zgłosił pana Kazimierza Drzazgę, 
2. Norbert Obrycki w imieniu Klubu PO zgłosił pana Marka Tałasiewicza. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Głos zabrał także Dariusz Wieczorek, który w imieniu Klubu SLD poinformował, iż Klub 
SLD poprze kandydaturę Marka Tałasiewicza. 
 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 

b) wybór komisji skrutacyjnej 
 
Zgodnie z ustawą, przewodniczącego - Sejmik wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym, 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu 
Sejmiku.   

W związku z tym należy powołać komisję skrutacyjną. Przewodniczący 
zaproponował, aby w skład komisji skrutacyjnej weszły 4 osoby (z każdego klubu po jednej 
osobie)  
 
Nikt nie wyraził sprzeciwu. 

 
Na członków komisji skrutacyjnej zgłoszono:. 
 
1. Norbert Obrycki zgłosił Roberta Zdobylaka 
2. Leszek Dobrzyński zgłosił Piotra Głoda 
3. Dariusz Wieczorek zgłosił Beatę Radziszewską 
4. Cezary Szeliga zgłosił swoją osobę. 
 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę udział w pracach komisji skrutacyjnej. 
 
Następnie przewodniczący zaproponował, aby skład komisji skrutacyjnej przyjąć w 
głosowaniu jawnym, na wszystkich kandydatów jednocześnie.  
 
Nikt nie wyraził sprzeciwu. 
 
Drogą głosowania komisja skrutacyjna została powołana w zaproponowanym składzie. 
 
Wyniki głosowania: 

 Za -29 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się -  0 

  Głosy nieoddane -    1 
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W związku z powołaniem komisji skrutacyjnej przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę, 
aby komisja skrutacyjna mogła się ukonstytuować, dokonać wyboru swojego 
przewodniczącego, określić zasady głosowania oraz przygotować kartki do głosowania. 
 
Po przerwie wznowiono obrady. 
 

c) głosowanie tajne, 
 
Głos zabrał Robert Zdobylak, który poinformował obecnych, iż został wybrany na funkcję 
przewodniczącego komisji skrutacyjnej, przedstawił także zasady głosowania,  wyjaśnił, iż na 
karcie do głosowania znajdują się dwa nazwiska, każdy z radnych dysponuje jednym głosem, 
skreślenia należy dokonać poprzez postawienie krzyżyka w jednej z kratek „za”. 
Następnie w kolejności alfabetycznej każdy z radnych otrzymał kartę do głosowania 
podpisaną przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej.  
 
W celu zachowania pełnej tajności podczas dokonywania skreślenia radni mogli korzystać z 
pokoju sąsiadującego z salą obrad. 
 
Następnie, również w kolejności alfabetycznej odbyło się głosowanie na funkcję 
przewodniczącego sejmiku. 
 
W celu umożliwienia policzenia głosów przez komisję skrutacyjną przewodniczący obrad 
zarządził 10-minutową przerwę. 
 
Po przerwie wznowiono obrady. 
 

d) odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej, 
 
Protokół komisji skrutacyjnej odczytał Robert Zdobylak, przewodniczący komisji 
skrutacyjnej, informując iż przewodniczącym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 
został wybrany Marek Tałasiewicz, który otrzymał 25 głosów „za”. 
 

e) odczytanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku. 
 
Następnie przewodniczący obrad Marek Tałasiewicz odczytał uchwałę Nr I/1/10 w sprawie 
wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.  
 
Odczytana uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu. Protokół komisji skrutacyjnej jest 
załącznikiem do ww. uchwały. 
 
W związku z wyborem przewodniczącego dalsze obrady pan Marek Tałasiewicz poprowadził 
jako  przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 
6. Wybór wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 
 
a) zgłaszanie kandydatur, 
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Przewodniczący poinformował, iż zgodnie ze Statutem Województwa (§16 ust. 4) Sejmik 
wybiera ze swojego grona trzech wiceprzewodniczących oraz zwrócił się z prośbą o 
zgłaszanie kandydatur: 
 
1. Dariusz Wieczorek w imieniu Klubu SLD zgłosił Jerzego Kotlęgę. 
2. Michał Jach w imieniu Klubu PIS zgłosił Kazimierza Drzazgę. 
3. Cezary Szeliga w imieniu Klubu PSL zgłosił  Witolda Rucińskiego. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.  
 
b) wybór komisji skrutacyjnej 
 
W związku z tym, iż zgodnie z ustawą, wiceprzewodniczących sejmiku - Sejmik wybiera ze 
swego grona w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku i należy ponownie powołać komisję 
skrutacyjną, przewodniczący zaproponował, aby komisja skrutacyjna pracowała w tym 
samym składzie. 
 
Nikt z radnych nie wyraził sprzeciwu. 
 
Wobec powyższego przewodniczący zarządził kilka minut przerwy, aby komisja skrutacyjna 
mogła określić zasady głosowania i przygotować karty do głosowania. 
 
Po przerwie wznowiono obrady. 
 

c) głosowanie tajne, 
 
Robert Zdobylak, jako przewodniczący komisji skrutacyjne przedstawił zasady głosowania, 
poinformował między innymi, iż każdy z radnych otrzyma trzy karty, na których znajdują się 
trzy nazwiska, po jednym na każdej karcie. Głos będzie ważny, jeżeli na każdej karcie będzie 
oddany tylko jeden głos.  
 
Następnie radni, w kolejności alfabetycznej, otrzymywali trzy karty do głosowania i po 
dokonaniu skreśleń, wrzucali je, również w kolejności alfabetycznej, do urny. 
 
Po zakończeniu procedury głosowania, w celu umożliwienia policzenia głosów przez komisję 
skrutacyjną przewodniczący zarządził  10-minutową przerwę. 
 
Po przerwie wznowiono obrady. 
 

d) odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej, 
 
Protokoły komisji skrutacyjnej odczytał Robert Zdobylak. Poinformował, iż wszyscy trzej 
kandydaci otrzymali wymaganą liczbę głosów i zostali wybrani na funkcję 
wiceprzewodniczących sejmiku. 
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e) odczytanie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku. 
 
Następnie przewodniczący Sejmiku Marek Tałasiewicz odczytał uchwałę Nr I/2/10 w 
sprawie wyboru wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.  
 
Odczytana uchwała jest załącznikiem nr 8 do protokołu. Protokoły komisji skrutacyjnej 
stanowią  załącznik do ww. uchwały. 
 
 
 
7. Wybór Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 
 
a) zgłaszanie kandydatur, 
 
Na funkcję marszałka województwa zgłoszono następujące  kandydatury:  
 
1. Norbert Obrycki w imieniu Klubu PO zgłosił kandydaturę Olgierda Geblewicza 
2. Leszek Dobrzyński w imieniu Klubu PIS zgłosił kandydaturę Michała Jacha 
 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
b) wybór komisji skrutacyjnej 
 
Zgodnie z ustawą,  marszałka województwa Sejmik wybiera w głosowaniu tajnym, 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu 
Sejmiku.   
Następnie w kolejności alfabetycznej każdy z radnych otrzymał kartę do głosowania 
podpisaną przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej.  
 
W związku z powyższym przewodniczący ponownie zaproponował, aby komisja skrutacyjna 
pracowała w tym samym składzie, co przy poprzednich głosowaniach.  
 
Nikt z radnych nie wyraził sprzeciwu. 
 
Dariusz Wieczorek zwrócił się z prośbą, aby głos zabrali kandydaci na marszałka. 
 
Jako pierwszy głos zabrał Olgierd Geblewicz, który na wstępie podziękował Klubowi za 
rekomendację. Następnie stwierdził między innymi, iż tę kadencję widzi jako kadencję 
kontynuacji, czyli wciąż głównym celem jest rozwój w obszarze gospodarczym, rozwój 
województwa, większa ilość miejsc pracy, także lepsza jakość tych miejsc, czyli rozwój 
gospodarczy będzie najmocniejszym akcentem. Ważnym elementem będzie także rozwój 
parków przemysłowych, wsparcie środowisk naukowych. Nie można także zapominać o tak 
ważnych dziedzinach jaką jest turystyka, ochrona środowiska czy kultura.  
 
Następnie głos zabrał Michał Jach, który także podziękował swojemu klubowi za 
rekomendację, stwierdził także między innymi, iż nadszedł czas, aby kolejna władza dokonała 
zmiany polityki naszego regionu, gdyż wg oficjalnych danych Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego województwo zachodniopomorskie jest jedynym regionem, gdzie różnica 
poziomy życia pomiędzy naszym województwem a średnią europejską zwiększyła się . Uznał, 
że najwyższy czas nie kontynuować ale dokonać przełomu i zastanowić się dlaczego tak się 
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dzieje. Dodał, że jeżeli radni mu zaufają swój program oprze na polityce zrównoważonego 
rozwoju. 
 
W międzyczasie komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania.  
 
 
c) głosowanie tajne, 
 
Zasady głosowania przedstawił przewodniczący komisji skrutacyjnej Robert Zdobylak, 
poinformował, iż na karcie znajdują się dwa nazwiska, a każdy z radnych dysponuje jednym 
głosem, skreślenia należy dokonać poprzez postawienie krzyżyka w jednej z kratek „za”. 
 
W  kolejności alfabetycznej każdy z radnych otrzymał kartę do głosowania podpisaną przez 
przewodniczącego komisji skrutacyjnej.  
 
W celu zachowania pełnej tajności podczas dokonywania skreślenia radni mogli korzystać z 
pokoju sąsiadującego z salą obrad. 
 
Następnie, również w kolejności alfabetycznej odbyło się głosowanie na funkcję marszałka 
województwa.  
 
W celu umożliwienia policzenia głosów przez komisję skrutacyjną przewodniczący sejmiku 
zarządził 10-minutową przerwę. 
 
Po przerwie wznowiono obrady. 
 
d) odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej. 
 
Protokół komisji skrutacyjnej odczytał Robert Zdobylak, przewodniczący komisji 
skrutacyjnej, informując iż Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego został 
wybrany Olgierd Geblewicz, który otrzymał 21 głosów „za”. 
 
e) odczytanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku. 
 
Następnie przewodniczący Sejmiku Marek Tałasiewicz odczytał uchwałę Nr I/3/10 w 
sprawie wyboru Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.  
 
Odczytana uchwała jest załącznikiem nr  9  do protokołu. Protokół komisji skrutacyjnej jest 
załącznikiem do ww. uchwały. 
 
3. Wolne wnioski i oświadczenia. 
 
Przewodniczący poinformował, iż wpłynęły cztery pisma dotyczące powołania klubów 
radnych w sejmiku, przewodniczącym Klubu Radnych PO został Norbert Obrycki, 
przewodniczącym Klubu radnych SLD jest Dariusz Wieczorek, przewodniczącym Kluby 
radnych PIS jest Leszek Dobrzyński, natomiast Cezary Szeliga jest szefem klubu radnych 
PSL. 
 
Wolnych wniosków nie zgłoszono. 
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4. Zamknięcie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący zamknął I sesję  Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
Poinformował wszystkich, iż kolejna sesja odbędzie się 7 grudnia 2010 r. o godz. 11.00 
 
Zwrócił się także z prośbą do radnych o odbieranie poczty, Zarząd przekazał projekt budżetu 
na 2011 rok, znajdują się tam również inne projekty uchwał, które zostały skierowane pod 
obrady sejmiku. 
 

 


