PROTOKÓŁ NR I/2014
z inauguracyjnej sesji
Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 1 grudnia 2014 r.
Radny senior Kazimierz Drozd otworzył I inauguracyjną sesję Rady Powiatu
Żarskiego V kadencji.
Na podstawie listy obecności (zał. nr 1) radny stwierdził, że na sali obecnych jest 20
radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może prowadzić obrady oraz
podejmować prawomocne uchwały.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad I sesji Rady Powiatu Żarskiego według
następującej kolejności:
1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego powiatu.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
c) zapoznanie radnych z regulaminem wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
d) prezentacja kandydatów
e) przeprowadzenie głosowania tajnego
f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
3. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu prowadzenia sesji od Radnego
Seniora.
4. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
c) zapoznanie radnych z regulaminem wyboru Wice-przewodniczących Rady
Powiatu
d) prezentacja kandydatów
e) przeprowadzenie głosowania tajnego
f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
5. Wybór Starosty Powiatu.
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Starosty Powiatu
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
c) zapoznanie radnych z regulaminem wyboru Starosty Powiatu
d) prezentacja kandydatów
e) przeprowadzenie głosowania tajnego
f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
6. Wybór na wniosek Starosty Powiatu członków Zarządu Powiatu.
a) wniosek Starosty (prezentacja proponowanego składu członków Zarządu
Powiatu)
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
c) zapoznanie radnych z regulaminem wyboru członków Zarządu Powiatu
d) przeprowadzenie głosowania tajnego
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
7. Sprawy różne.
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8. Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu Żarskiego.
Radny Senior Kazimierz Drozd stwierdził, że z racji jego wieku przypadł mu zaszczyt
otwarcia i przeprowadzenia I inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Żarskiego kadencji
2014-2018.
Pan Drozd złożył gratulacje Radnym z wygranej w wyborach. Oznajmił, że z mocy
prawa stanowią Radni lokalną wspólnotę samorządową.
Radny senior otworzył I inauguracyjną sesję Rady Powiatu Żarskiego V kadencji.
Na podstawie listy obecności (zał. nr 1) radny stwierdził, że na sali obecnych jest 21
radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może prowadzić obrady oraz
podejmować prawomocne uchwały.
Ad. 1
Przystąpiono do realizacji pkt 1. porządku obrad, tj. wręczenia zaświadczeń o
wyborze na radnego powiatu.
Pan Kazimierz Drozd wręczył radnym zaświadczenia o wyborze, sporządzone
zgodnie z art. 449, w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks
wyborczy.
Ad. 2
Przystąpiono do realizacji pkt 2 porządku obrad tj. złożenie ślubowania przez nowo
wybranych radnych.
Radny senior Kazimierz Drozd poprosił radnego juniora Dawida Nowakowskiego o
odczytywanie w porządku alfabetycznym listy radnych w celu złożenia ślubowania.
Wywołani przez radnego juniora radni składali ślubowanie odczytując rotę w
brzmieniu:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu
Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla
pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli,
przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”
Bojko Edward złożył ślubowanie.
Cieślak Marek złożył ślubowanie .
Czajkowski Tomasz złożył ślubowanie.
Drozd Kazimierz złożył ślubowanie.
Dudojć Janusz złożył ślubowanie.
Dyba Dariusz złożył ślubowanie.
Femlak Marek złożył ślubowanie.
Issel Małgorzata złożyła ślubowanie.
Jurkowski Lech poinformował, że w wyniku II tury wyborów na Burmistrza Miasta
Lubska, został wybrany na Burmistrza Lubska i w tym momencie nie może
piastować funkcji jednocześnie radnego i w tym momencie chciałby się zrzec
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mandatu radnego.
Radny senior poinformował, że zrzeczenie mandatu może nastapic wówczas,
jeżeli będą oficjalne wyniki państwowej Komisji Wyborczej o wyborze Pana na
Burmistrza.
Radna Małgorzata Issel zwróciła się do radcy prawnego Starostwa z zapytaniem
o stanowisko z punktu widzenia prawnego zaistniałej sytuacji związanej z
wyborem Pana Jurkowskiego na Burmistrza Lubska.
Radca prawny Pani Daria Grzelak-Szantar poinformowała, że
mamy w
posiadaniu informacji od Państwowej Komisji Wyborczej z 30 listopada br z
której wynika, ze osoby które zostały na Burmistrzów, Prezydentów, Wójtów nie
powinny składać ślubowania, aczkolwiek jej zdanie na ten temat jest inne. Ten
wybór jest jeszcze nie prawomocny. Nie został ogłoszony w dzienniku
urzędowym i nie przewiduje wszystkich sytuacjach losowych, które mogą się
wydarzyć. Taka osoba, która odmówi złożenia ślubowania traci mandat a jeszcze
nie została wybrana na Wójta, Burmistrza, Prezydenta a może się okazać, ze
nim nie zostanie. Są jeszcze protesty wyborcze i nie wie jaka była różnica głosów
i może się okazać, że tym Burmistrzem nie zostanie i wtedy nie będzie ani
Burmistrzem ani Radnym.
Jeżeli dzisiaj Pan Jurkowski odmówi oficjalnie złożenia ślubowania, to mandat
Pana wygaśnie.
Radna Małgorzata Issel zwróciła się z pytaniem jak ma się do tej informacji, którą
przed chwilą Pani Radca odczytała.
Pani Grzelak-Szantar poinformowała, że ta informacja została przesłana faksem i
na dodatek nie została skierowana do nas. Zawiera błędy formalne, więc nie
może ocenić z punktu widzenia merytorycznego.
Radna Małgorzata Issel stwierdziła, że w naszej Radzie mamy takie dwie osoby i
jej zdaniem musi być jednoznaczna interpretacja i nie bardzo wie, ponieważ Pani
mecenas nie przedstawiła skąd ta informacja wpłynęła do Rady?
Radca prawny poinformowała, że jest to informacja skierowana do Sekretarza
powiatu Trzebnickiego od Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.
Z tej informacji wynika, ze PKW uważa, że takie ślubowanie nie powinno być
złożone, nie mniej jednak jest innego zdania.
Podała za przykład taką sytuację: dzisiaj Radny odmawia złożenia ślubowania, to
mandat mu wygasa. Coś się wydarza, np. zachoruje i nie może być Burmistrzem
i wówczas nie jest ani radnym ani Burmistrzem.
Radny Senior stwierdził, że jeżeli Radca wyjaśnia w ten sposób, to nie
przeszkadza, aby czynić dalej powinność, aby Radni brali udział we wszystkich
działaniach Rady.
Pani Issel stwierdziła, że jest tutaj jakiś nie porządek prawny. Ile prawników tyle
interpelacji.
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Pani Danuta Madej zwróciła się z pytaniem – Pan Jurkowski zasugerował, że
jeżeli dzisiaj złożymy ślubowanie, to stracimy mandat Burmistrza. Czy to
prawda?
Radca prawny przytoczyła art. 383 kodeksu wyborczego § 1 pkt 3 mówi, o tym,
że mandat radnego wygasa w sytuacji wyboru na Wójta, Burmistrza i
Prezydenta, więc jest dokładnie odwrotnie.
Radny senior Pan Drozd stwierdził, że dopiero, kiedy dostanie kart blanche na
Burmistrza to wtedy rezygnuje.
Radny Edward Skobelski zwrócił się do radnego seniora stwierdzając, że wybór
jednej i drugiej osoby jest jeszcze niepotwierdzony i przyszły Burmistrz Lubska
ma wątpliwości, czy jakieś komplikacje nie powstaną. Jego zdaniem nie spotkał
się z taką sytuację, że jeżeli Pan i Pani burmistrz złożyli ślubowanie dzisiaj, to nic
nie zwalnia w momencie kiedy PKW opublikuje publicznie oficjalne ogłosi wyniki,
wtedy można wycofać.
Pani Grzelak-Szantar potwierdziła, że wtedy mandat radnego wygasa. Jak nowi
Burmistrzowie złożą ślubowanie na Burmistrza, to ten mandat wygaśnie.
Radny senior stwierdził, że jest wyjaśnienia i w związku z tym realizujmy program
sesji.
Radna Pani Issel stwierdziła, ze w tym momencie jest niejasność prawna, bo
jeżeli mamy faks z PKW i jest nowa interpelacja, to, jeżeli ktoś wygrał wybory na
Burmistrza może mieć taką wątpliwość. Pani radca mówi, że jest to jej
interpelacja, w związku z tym ma pytanie, czy te wykładnię z kimś konsultowała
Kułdosz Wiktor złożył ślubowanie.
Wiadomo, że zmiany w kodeksie wyborczym dokonują się, co jakiś czas i nie
chciałaby, aby mieli problemy nasi koledzy wybrani na Burmistrzów.
Radca prawny poinformowała, że konsultowała to zagadnienie i musi stwierdzić,
ze każdy mówi inaczej. Kodeks wyborczy jest nową ustawa i nie ma jeszcze
wiążącej praktyki w tym zakresie.
Pani Danuta Madej zwróciła się z pytaniem do radcy prawnego, czy niezależnie
od tego czy ma mandat , czy Pan Lech Jurkowski też uzyska mandat, ślubując i
jeżeli uzyskamy pełną informację dot. ich wyboru czy trącą urząd Burmistrzów?
Pani Grzelak-Szantar jeszcze raz przypomniała zapis art. 383 kodeksu
wyborczego § 1 pkt 3 mówi, o tym, że mandat radnego wygasa w sytuacji wyboru
na Wójta, Burmistrza i Prezydenta, więc jest dokładnie odwrotnie. Wygasa
mandat radnego a nie mandat Burmistrza.
Radny Senior poprosił o złożenie ślubowania te osoby, które, do tej pory nie
złożyły ślubowania.
Radna Pani Issel złożyła wniosek formalny w tym momencie posiedzenia sesji
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aby w tym czasie zasięgnąć wiążącej opinii prawnej, bo w tej sytuacji są dwie
osoby.
Radny Tomasz Czajkowski złożył odwrotny wniosek, bo w końcu, kogo będzie
wiążąca interpretacja tej sytuacji, dlatego też wnosi o dalsze ślubowanie radnych.
Pani Issel poinformowała, że ona nie składa wniosku o głosowanie czy radni są
za czy przeciw, chodzi mi o interpretację prawidłową.
Radny senior stwierdził, że jeżeli prawnik odpowiada językiem prawniczym, to
przyjmuje to tłumaczenie, w związku z tym proszę o składanie ślubowania przez
te osoby, które tego ślubowania nie złożyły.
Wiktor Kułdosz złożył ślubowanie.
Madej Danuta złożyła ślubowanie.
Mazurkiewicz Roman złożył ślubowanie.
Nowakowski Dawid złożył ślubowanie.
Płóciennik Tadeusz złożył ślubowanie.
Pogorzelec Roman złożył ślubowanie.
Radzion Józef złożył ślubowanie.
Rygiel Artur złożył ślubowanie.
Sagasz Helena złożyła ślubowanie.
Skobelski Edward złożył ślubowanie.
Ślawska Anna złożyła ślubowanie.
Wydrych Zbigniew złożył ślubowanie.
Radny senior zwrócił się do Pana Jurkowskiego z pytaniem czy składa ślubowanie?
Radca prawny Pani Grzelak-Szantar jeszcze raz przedstawiła stanowisko w tej
sprawie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.
Odczytała artykuł, który już dwa razy przytaczała:
art. 383 kodeksu wyborczego § 1 pkt 3 mówi, o tym, że mandat radnego wygasa w
sytuacji:
§ 1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku:
1) śmierci;
2) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów;
3) odmowy złożenia ślubowania;
4) pisemnego zrzeczenia się mandatu;
5) naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem
określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności;
6) wyboru na wójta;
7) niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o
swoim stanie majątkowym.
Tutaj nas obowiązuje przepis dot. Wyboru na \Wójta, czyli mandat radnego wygasa w
sytuacji wyboru na Wójta. Natomiast jeśli chodzi o przepisy wygaśnięcia mandatu
Wójta to zgodnie z art. 492. § 1. Wygaśnięcie mandatu wójta następuje wskutek:
1) odmowy złożenia ślubowania;
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2) niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o
swoim stanie majątkowym;
3) pisemnego zrzeczenia się mandatu;
4) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów;
5) naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji
lub prowadzenia działalności gospodarczej, określonych w odrębnych przepisach;
6) orzeczenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji w
trybie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych na okres co najmniej do końca kadencji;
7) śmierci;
8) odwołania w drodze referendum;
9) odwołania wójta w trybie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);
10) zmian w podziale terytorialnym, o których mowa w art. 390 § 1 pkt 3.
Radny senior wrócił się do Pana Lecha Jurkowskiego o złożenie ślubowania zgodnie
z prawem. nie musi się Pan obawiać, ze straci Pan mandat. Mandat może stracić
wówczas, jeżeli pan nie złoży ślubowania.
Pan Lech |Jurkowski poprosił o krótka przerwę, aby mógł się skonsultować w tej
sprawie.
Pan Drozd zwrócił się z pytaniem, czy Radca prawny i jej opinia wg Pana się nie
liczą.
Pan Jurkowski stwierdził, że mamy tutaj dwie interpretacje, PKW i Pani mecenas.
|Która jest ważniejsza. Jest kodeks wyborczy mówi o tym, że nie można piastować
dwóch stanowisk równocześnie. Skoro został wybrany na Burmistrza, są wyniki, to
on już się czuje jakby związany z tym.
Radny senior zwrócił uwagę, że nie ma jeszcze dokumentu, że jest Pan
nominowany. Wygrał Pan, ale nie jest to oficjalne.
Radca prawny dodała, że jeszcze Pan Jurkowski nie złożył ślubowania na
Burmistrza.
Radny senior stwierdził, że jeżeli tak, to potrzebne jest jeszcze wyjaśnianie tej kwestii
i wobec tego zarządza 5 minut przerwy.
Radca prawny Pani Grzelak – Szantar poinformowała, że w przerwie rozmawiała z
Komisarzem Wyborczym, który stwierdził, że przekazał interpretację z PKW i więcej
nic do dodania nie ma, ale proszę sobie wyobrazić taką sytuację: są protesty
wyborcze i dana osoba jednak tym Burmistrzem nie zostaje, bo ona dzisiaj nie wie
jaka była różnica głosów i dana osoba nie zostaje Burmistrzem. Są nowe wyborymówi do nie Komisarz. Tak są nowe wybory, ale to oznacza, że ta osoba nie zostaje
ani Burmistrzem a mandat radnego mu wygasł, bo odmówił złożenia ślubowania
radnego.
Jest taka interpretacja przepisów dot. odmowy złożenia ślubowania, że również
odmowa może nastąpić w sposób dorozumiany, czyli jak Pana zapyta
Przewodniczący „czy Pan złoży ślubowanie a Pan się nie odezwie i wyjdzie”.
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Radny senior stwierdził, że jeżeli Radca prawny stwierdza, że nic nie stoi na
przeszkodzie, żeby Pan |Jurkowski złożył ślubowanie, to w związku z tym zapytał się
Pana Jurkowskiego, czy złoży dzisiaj ślubowanie.
Radny Skobelski poinformował, ze w przerwie razem z Panem Jurkowski rozmawiali
z Radcą Panem Skibińskim z RIO i Pan Skibiński radził, aby do czasu dopóki Pan
Jurkowski ma inne stanowisko żeby do czasu wyjaśnienia sprawy, do czasu
uprawomocnienia się wyborów i złożenia ślubowania na Burmistrza, przejść do pkt
następnego, bo sądzi, że Pani mecenas dobrze wyjaśniła, ale są wątpliwości Pana
Jurkowskiego, który ma dwa inne stanowiska w tej sprawie.
Radca prawny stwierdziła, że nie może zgodzić się z tą propozycją, bo ustawa mówi
wyraźnie, że radny na pierwszej sesji składa ślubowanie.
Radny podpisał listę obecności, odebrał zaświadczenie o wyborze na radnego a Pan
Radny senior powiedział, ze na Sali obecnych jest 21 radnych.
Pan Jurkowski poinformował, że do momentu ślubowania nie jest radnym, nie
podpisał także listy obecności. Pan Jurkowski oddał zaświadczenie i opuścił salę
obrad.
Ad. 3
Przystąpiono do realizacji pkt 3 porządku obrad, tj. wyboru Przewodniczącego Rady
Powiatu.
Ad. 3a)
Radny senior Kazimierz Drozd zwrócił się do radnych z prośbą o zgłaszanie
kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu.
Radna Małgorzata zgłosiła kandydaturę radnej Heleny Sagasz na Przewodniczącą
Rady Powiatu.
Radny senior Kazimierz Drozd zwrócił się z pytaniem do radnej Heleny Sagasz, czy
wyraża zgodę na kandydowanie?
Radna Helena Sagasz odpowiedziała, że wyraża zgodę na kandydowanie.
Radna Anna Ślawska zgłosiła kandydaturę radnego Tomasza Czajkowskiego na
przewodniczącego Rady Powiatu.
Radny Tomasz Czajkowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Wobec braku zgłoszeń ze strony radnych innych kandydatur przystąpiono do
głosowania w sprawie zamknięcia listy kandydatur na Przewodniczącego Rady.
Ad. 3b)
Przystąpiono do realizacji pkt 3b) porządku obrad, tj. powołania Komisji Skrutacyjnej.
Radna Małgorzata Issel zgłosiła kandydaturę radnego Edwarda Bojko, który wyraził
zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
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Radny Marek Cieślak zgłosił kandydaturę radnego Dariusza Dyby, który wyraził
zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Radna Helena Sagasz zgłosiła kandydaturę radnego Romana Pogorzelca, który
wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Radny senior zwrócił się z pytaniem czy są inne kandydatury?
Brak.
W związku z brakiem innych kandydatur radny senior zaproponował głosowanie za
zamknięciem listy kandydatur.
W posiedzeniu sesji udział brało 20 radnych
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
- „za zamknięciem listy" – 20 głosów,
- „przeciw" – 0 głosów,
- „wstrzymujących się" – 0 głos
Radny Senior Kazimierz Drozd stwierdził, że Rada Powiatu w głosowaniu jawnym
jednogłośnie zamknęła listę kandydatów.
Przystąpiono do głosowania nad zaproponowanym wyżej składem Komisji.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
- „za powołaniem" – 19 głosów,
- „przeciw" – 0 głosów,
- „wstrzymujących się" – 1 głos
Rada Powiatu większością głosów powołała Komisję Skrutacyjną.
Ad. 3c)
Radny senior Kazimierz Drozd zapoznał radnych z zasadami głosowania
obowiązującymi przy wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu zgodnie
z obowiązującą uchwałą Rady Powiatu Żarskiego Nr I/1/2006 z dnia
27 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowań tajnych – wg
załącznika nr 2.
Ad. 3e)
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania oraz do
wyboru spośród siebie przewodniczącego komisji.
Następnie wyczytani radni podchodzili do Komisji Skrutacyjnej po odbiór karty do
głosowania. Radni po wypełnieniu wrzucali karty do urny.
Zarządzono 10 minutową przerwę w czasie, której Komisja Skrutacyjna przeliczyła
karty do głosowania i sporządziła protokół z tajnego głosowania.
Po przerwie członek Komisji Skrutacyjnej Pan Dariusz Dyba odczytał protokół z
tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Żarskiego –
zał. nr 3.

8

W głosowaniu tajnym brało udział 20 radnych. Oddano głosów ważnych – 20, głosów
nieważnych – 0.
11 głosów oddano na kandydaturę Heleny Sagasz
9 głosów oddano na kandydaturę Tomasza Czajkowskiego
Komisja skrutacyjna stwierdziła, że Przewodniczącym Rady Powiatu Żarskiego
została radna Helena Sagasz.
Ad. 3f)
Na podstawie odczytanego protokołu z głosowania w wyborach na
Przewodniczącego Rady Powiatu radny senior Kazimierz Drozd odczytał uchwałę
stwierdzającą wybór radnej Heleny Sagasz na funkcję Przewodniczącej Rady
Powiatu – zał. nr 4.
Radny senior Kazimierz Drozd złożył gratulacje na ręce nowo wybranej
Przewodniczącej Rady Powiatu, jednocześnie przekazując jej dalsze prowadzenie
obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz podziękowała za wybór jej osoby i przystąpiła
do realizacji dalszego porządku obrad.
Ad. 4
Przystąpiono do realizacji pkt 4 porządku obrad, tj. wyboru Wiceprzewodniczących
Rady Powiatu.
Ad. 4a
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz poprosiła o zgłaszanie kandydatur.
Radny Edward Skobelski zgłosił kandydaturę radnego Dawida Nowakowskiego na
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Radny Pan Nowakowski jest mieszkańcem gminy Lipinki Łużyckie. Posiada
wykształcenie wyższe. Pracownik Urzędu Pracy w Żarach.
Radny Dawid Nowakowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Kazimierz Drozd zgłosił kandydaturę radnego Tadeusza Płóciennika na
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Pan Płóciennik dobrze prowadzi sportowców, ma do czynienia z młodzieżą.
Radny Tadeusz Płóciennik wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz zgłosiła na kandydaturę radnego Wiktora
Kułdosza.
Jest to radny od zawsze, mieszkaniec Żarek Wielkich.
Radny Wiktor Kułdosz wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Marek Cieślak zgłosił kandydaturę radnego Artura Rygla.
Radny Artur Rygiel wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy są inne kandydatury.
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Brak.
Wobec braku innych wniosków o przyjęcie kandydatur Przewodnicząca Rady
Powiatu zaproponowała zamknięcie listy kandydatów.
Przystąpiono do głosowania nad zamknięciem listy kandydatów.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
- „za zamknięciem " – 20 głosów,
- „przeciw" – 0 głosów,
- „wstrzymujących się" – 0 głosów.
Listę kandydatów zamknięto jednogłośnie.
Ad. 4b)
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem czy radni będący w Komisji
Skrutacyjnej wyrażają zgodę na przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
Członkowie Komisji wyrazili zgodę.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem do radnych czy wyrażają
zgodę, aby ta sama Komisja skrutacyjna pracowała przy wyborze
Wiceprzewodniczących rady.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę, aby przy wyborze Wiceprzewodniczących Rady
Powiatu pracowała ta sama Komisja Skrutacyjna, jak przy wyborze
Przewodniczącego Rady.
Ad. 4c)
Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Sagasz zapoznała radnych z zasadami
głosowania obowiązującymi przy wyborze Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Powiatu Żarskiego Nr I/1/2006 z dnia
27 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowań tajnych – wg
załącznika nr 2.
Ad. 4e)
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania.
Następnie wyczytani radni podchodzili do Komisji Skrutacyjnej po odbiór karty do
głosowania. Radni po wypełnieniu wrzucali karty do urny.
Po oddaniu głosu przez wszystkich radnych zarządzono 10 minutową przerwę w
czasie, której Komisja Skrutacyjna przeliczyła karty do głosowania i sporządziła
protokół z tajnego głosowania.
Po przerwie członek Komisji Skrutacyjnej Pan Dariusz Dyba odczytał protokół z
tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
Żarskiego – zał. nr 5.
W głosowaniu tajnym brało udział 20 radnych. Oddano głosów ważnych - 20, głosów
nieważnych – 0.
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Kandydaci otrzymali głosów:
1. Wiktor Kułdosz otrzymał 11 głosów
2. Dawid Nowakowski otrzymał 11 głosów
3. Tadeusz Płóciennik otrzymał 8 głosów
4. Artur Rygiel otrzymał 9 głosów
Komisja skrutacyjna stwierdziła, że Radny Wiktor Kułdosz i radny Dawid Nowakowski
uzyskali wymagalną ilość głosów i zostali wybrani na Wiceprzewodniczących Rady
Powiatu.
Ad. 4f)
Na podstawie odczytanego protokołu z głosowania w wyborach na
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Helena
Sagasz odczytała uchwałę stwierdzającą wybór radnych: Wiktora Kułdosza i Dawida
Nowakowskiego na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Powiatu - zał. nr 6.
Ad. 5
Przystąpiono do realizacji pkt 5 porządku obrad tj. wyboru Starosty Powiatu.
Ad. 5a)
Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na stanowisko Starosty Powiatu.
Radny Józef Radzion zgłosił kandydaturę radnego Janusza Dudojcia.
Jest to człowiek komunikatywny, otwarty na współpracę, przewodniczący Komisji
Edukacji i Unii Europejskiej III kadencji, Przewodniczący Rady Powiatu IV kadencji,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji od 2007 roku. Doświadczony
menadżer sportu, Prezes Klubu Budowlanych Lubsko, członek Zarządu Woj.
Polskiego Związku Piłki Nożnej, społecznik, wychowawca młodzieży. Dobry
organizator, doświadczony samorządowiec oddany sprawom Powiatu. Dobrze
znający specyfikę pozyskiwania środków unijnych. Propagator współpracy polsko niemieckiej i polsko-ukraińskiej.
Radny Janusz Dudojć wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Kazimierz Drozd zgłosił kandydaturę radnego Marka Cieślaka. Ma
doświadczenie. Jest zawodnikiem twardym. Pokazał się, jako dobry menadżer i
dobry szef Powiatu. Jego zdaniem w powiecie powinna być osoba związana bliżej z
miastem Żary.
Radny Marek Cieślak wyraził zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych kandydatur Przewodnicząca Rady Powiatu zaproponowała
zamknięcie listy kandydatów i przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów na
Starostę Żarskiego.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
- „za zamknięciem " – 20głosów,
- „przeciw" – 0 głosów,
- „wstrzymujących się" – 0 głosów.
Listę kandydatów zamknięto jednogłośnie.
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Ad. 5b)
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Komisji Skrutacyjnej, czy wyrażają zgodę na
przeprowadzenie glosowania dot. wyboru Starosty Powiatu
Członkowie Komisji wyrazili zgodę.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę, aby przy wyborze Starosty Powiatu pracowała ta
sama Komisja Skrutacyjna, jak przy wyborze Przewodniczącego Rady.
Ad. 5c)
Przewodnicząca Rady zapoznała radnych z zasadami głosowania obowiązującymi
przy wyborze Starosty Powiatu zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Powiatu
Żarskiego Nr I/1/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu
głosowań tajnych – wg załącznika nr 2.
Ad. 5e)
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania. Następnie
wyczytani radni podchodzili do Komisji Skrutacyjnej po odbiór karty do głosowania.
Radni po wypełnieniu wrzucali karty do urny.
Po zakończeniu głosowania zarządzono 10 minutową przerwę w czasie, której
Komisja Skrutacyjna przeliczyła karty do głosowania i sporządziła protokół z tajnego
głosowania.
Po przerwie członek Komisji Skrutacyjnej Dariusz Dyba odczytał protokół z tajnego
głosowania w sprawie wyboru Starosty Powiatu – zał. nr 7.
W głosowaniu tajnym brało udział 20 radnych. Oddano głosów ważnych – 20, głosów
nieważnych – 0, liczba głosów bez podania wyboru – 0.
Marek Cieślak otrzymał 8 głosów
Janusz Dudojć otrzymał 12 głosów.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Starostą Powiatu został radny Janusz Dudojć.
Ad. 5f)
Na podstawie odczytanego protokołu z głosowania w wyborach na Starostę Powiatu
Żarskiego Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Helena Sagasz odczytała uchwałę
stwierdzającą wybór radnego Janusza Dudojcia na Przewodniczącego Zarządu
Powiatu Żarskiego – Starosty Powiatu – zał. nr 8.
Nowo wybrany Starosta Powiatu Janusz Dudojć podziękował za wybór jego na to
stanowisko. Poinformował, że będzie pracował na rzecz całego Powiatu a nie tylko
na rzecz Żar.
Ad. 6
Przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad tj. wybór na wniosek Starosty
Powiatu członków Zarządu Powiatu.
Ad. 6a)
Starosta Powiatu Janusz Dudojć zaproponował następujący skład Zarządu Powiatu:
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Pan Józef Radzion, radny od czterech kadencji, członek Zarządu od dwóch kadencji.
Człowiek skuteczny w działaniu.
Pan Edward Skobelski, wykształcenie wyższe. Starosta kadencji 2002-2006. Radny
od 1998 roku.
Pani Małgorzata Issel, która będzie pełniła funkcję Wicestarosty. Skuteczny
samorządowiec. Radna trzech kadencji. Członek Zarządu w poprzedniej kadencji i
Przewodnicząca w części kadencji Komisji Edukacji i Unii Europejskiej.
Pan Marek Femlak, lekarz, wicedyrektor 105 szpitala wojskowego, radny powiatowy
II kadencji, członek Zarządu IV kadencji.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz zwróciła się do kandydatów z pytaniem, czy
wyrażają zgodę na kandydowanie?
Radny Józef Radzion wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Edward Skobelski wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna Małgorzata Issel wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny Marek Femlak wyraził zgodę na kandydowanie.
Ad. 6b)
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Komisji Skrutacyjnej, czy wyrażają zgodę na
przeprowadzenie głosowania dot. wyboru członków Zarządu Powiatu Żarskiego.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę, aby przy wyborze Zarządu Powiatu pracowała ta
sama Komisja Skrutacyjna, jak przy wyborze Przewodniczącego Rady.
Ad. 6c)
Przewodnicząca Rady zapoznała radnych z zasadami głosowania obowiązującymi
przy wyborze Zarządu Powiatu Żarskiego zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady
Powiatu Żarskiego Nr I/1/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia
regulaminu głosowań tajnych – wg załącznika nr 2.
Przypomniała, ze zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym wybiera
wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą
większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady, w
głosowaniu tajnym.
Ad. 6 d)
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania. Następnie
wyczytani radni podchodzili do Komisji Skrutacyjnej po odbiór karty do głosowania.
Radni po wypełnieniu wrzucali karty do urny.
Po zakończeniu głosowania zarządzono 10 minutową przerwę w czasie, której
Komisja Skrutacyjna przeliczyła karty do głosowania i sporządziła protokół z tajnego
głosowania.
Po przerwie członek Komisji Skrutacyjnej Dariusz Dyba odczytał protokół z tajnego
głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu – zał. nr 9.
W głosowaniu tajnym brało udział 20 radnych. Oddano głosów ważnych – 20, głosów
nieważnych – 0.
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Wniosek Starosty Powiatu Żarskiego o powołanie Zarządu Powiatu Żarskiego w
składzie:
Issel Małgorzata – Wicestarosta
Femlak Marek – Członek
Radzion Józef – Członek
Edward Skobelski– Członek
Otrzymał w wyniku głosowania 11 głosów „za wyborem”, co stanowi zwykłą
większość głosów.
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że wniosek Starosty Powiatu uzyskał wymaganą
ilość głosów.
Ad. 6e)
Na podstawie odczytanego protokołu z głosowania w wyborach na członków Zarządu
Powiatu Żarskiego Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Helena Sagasz odczytała
uchwałę stwierdzającą wybór członków Zarządu Powiatu – zał. nr 10.
Ad. 7
Przystąpiono do realizacji pkt 7 porządku obrad tj.: sprawy różne.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz poinformowała, że w dniu dzisiejszym po
zakończeniu obrad sesji wszyscy radni otrzymają druki oświadczeń majątkowych,
które należy złożyć w Biurze Rady Powiatu do dnia 30 grudnia 2014 r..
Ponadto radni otrzymają także projekt uchwały budżetowej powiatu Żarskiego na rok
2015.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu podziękował
wszystkim zebranym i zamknął posiedzenie I sesji inauguracyjnej Rady Powiatu
Żarskiego o godz. 1830.

Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu
obrad sesji sporządziły:
B.Suprynowicz

14

