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Protokół Nr I 

z Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 28.11.2014 r. 

 
Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1410 i trwały do godz. 1710. W Sesji 
uczestniczyło ogółem 18 Radnych, zgodnie z listą obecności załączoną do niniejszego 
protokołu,  która stanowi załącznik nr 2.  

Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele prasy, pracownicy 
starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu według listy obecności, która 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 

Zgodnie z §33 ust.3 Statutu Powiatu Krapkowickiego (Dz. Urz. Woj. Opols.z 2001 r. Nr 100 
poz. 829) nagranie zapisu dźwiękowego z posiedzenia Rady Powiatu Krapkowickiego stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu  (CD) oraz zamieszczone jest na stronie BIP Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach. 

 
 
Ad.1.  Otwarcie sesji. 

 

Radny Senior Piotr Solloch przywitał wszystkich obecnych radnych - elektów, 
zaproszonych gości oraz pracowników starostwa powiatowego, otwarł I Sesję Rady Powiatu 
Krapkowickiego V Kadencji 2014 - 2018 oraz poprosił o powstanie z miejsc w celu 
odśpiewania hymnu polskiego. 
W dniu 25 listopada 2014 r. Komisarz Wyborczy  w Opolu II pan Paweł Mehl wydał 
Postanowienie w sprawie zwołania I sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z wyznaczeniem na 
28 listopada 2014 r. na godzinę 14:00 oraz załączył porządek obrad (stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu), który Komisarz Wyborczy uzupełnił - poszerzył o pkt Wybór 
Wiceprzewodniczącego(ych) Rady: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Wręczenie radnym zaświadczeń Powiatowej Komisji Wyborczej w Krapkowicach. 
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 
4. Stwierdzenie kworum. 
5. Wybór komisji skrutacyjnej. 
6. Wybór Przewodniczącego Rady. 
7. Wybór Wiceprzewodniczącego(ych) Rady. 
8. Zakończenie obrad I sesji Rady. 

 

 

Ad.2. Wręczenie radnym zaświadczeń Powiatowej Komisji Wyborczej w Krapkowicach. 

 

Sędzia Sądu Okręgowego w Opolu Pan Rafał Ratajczak  - Przewodniczący Powiatowej 
Komisji Wyborczej wręczył  radnym świadectwa nominacyjne. Aneta Dróżdż Dyrektor 
Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krapkowicach 
odczytywała nazwiska w kolejności alfabetycznej. 
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Ad.3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

 

Radny Senior poinformował radnych, iż mają przed sobą teczki z tzw. wyprawką 
radnego, która zawiera ustawę o samorządzie powiatowym, statut Powiatu Krapkowickiego, 
projekt budżetu na 2015 rok, projekt wieloletnie prognozy finansowej, druki do wypełnienia 
oświadczenia majątkowego oraz Rotę Ślubowania.  
 

Radny Arnold Donitza – członek  Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu odmówił złożenia ślubowania uzasadniając w komentarzu 
swoją decyzję – ustawa o ochronie środowiska art. 400j ust. 4 mówi o zakazie łączenia 
funkcji członka zarządu wojewódzkiego funduszu z mandatem radnego różnego szczebla 
administracji, jednocześnie radny zwrócił się do Wysokiej Rady z prośbą o podjęcie uchwały 
wygaszającej mandat radnego. Radny opuścił miejsce przy stole obrad rady i udał się na 
miejsce przeznaczone dla gości. 
 
Radni złożyli ślubowanie: 
"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 – tak mi dopomóż Bóg”. 
 
 

Ad.4. Stwierdzenie kworum. 

 
W obradach bierze udział 17 radnych, co stanowi wymagane quorum, tak więc rada jest 

władna do podejmowania wiążących uchwał.  
W dniu 26 listopada 2014 r. Komisarz Wyborczy w Opolu II  Paweł Mehl wydał 
postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Joachima Wojtali, 
gdyż został wybrany na Burmistrza Gogolina. 
 
 
Ad. 5 Wybór komisji skrutacyjnej. 

 
Radny senior poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. 
Radny Krystian Komander zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Mikusa. 
Radny Jerzy Mikus wyraził zgodę. 
Radny Maciej Sonik zgłosił kandydatury radnych: Macieja Lisickiego oraz Marka Pietruszki.  
Radny Maciej Lisicki wyraził zgodę. 
Radny Marek Pietruszka wyraził zgodę. 
Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatów, radny senior zamknął listę oraz poddał pod 
głosowanie skład komisji. 
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, jednogłośnie przyjęto skład komisji skrutacyjnej. 
Radny senior poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o zebranie się w celu ukonstytuowania 
Komisji. Radny senior ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 
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Po wznowieniu obrad, radny senior ogłosił, że komisja ukonstytuowała się wybierając 
na przewodniczącego radnego Macieja Lisickiego. 
 

 

Ad.6. Wybór Przewodniczącego Rady. 

 
Radny senior poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu 

Krapkowickiego. 
 
Radny Maciej Sonik zgłosił kandydaturę radnego Józefa Bukowińskiego uzasadniając 
w komentarzu swoją propozycję. 
Radny Józef Bukowiński wyraził zgodę. 
 
Radny Krystian Komander zgłosił kandydaturę radnego Mariusza Pieszkały uzasadniając 
w komentarzu swoją propozycję. 
Radny Mariusz Pieszkała wyraził zgodę. 
 
Następnie radny senior poprosił członków komisji skrutacyjnej o przygotowanie regulaminu 
głosowania oraz kart do głosowania, po czym ogłosił 5 minutową przerwę w obradach. 
 
Po wznowieniu obrad przez radnego seniora przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Maciej 
Lisicki odczytał regulamin głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady: 
1. Zasady przeprowadzania wyborów:  
a) wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, 
b) głosowanie odbywa się poprzez wyłonienie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy 

obecności, nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej 
wrzuca do niej kartę do głosowania 

2. Zasady głosowania: 
a) dla wszystkich radnych przygotowane są karty do głosowania, 
b) radny głosuje poprzez postawienie znaku „X” przy nazwisku kandydata (w kratce „ZA”) 

lub („WSTRZYMAŁ SIĘ”), 
c) ważny jest głos jeżeli na karcie do głosowania postawiono jeden znak „X” 
d) głos jest nieważny w przypadku postawienia więcej niż jednego znaku „X”, bądź  

nie postawienia znaku „X” 
3. Ustalenie wyników wyborów: 
a) wybrany jest radny, który otrzymał bezwzględną większość głosów w obecności  

co najmniej połowy ustawowego składu rady. 
 
Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem jak wygląda karta do głosowania, 
przewodniczący komisji Maciej Lisicki pokazał i wyjaśnił radnemu Kamradowi zasady 
głosowania. 
 
Członek komisji skrutacyjnej Marek Pietruszka odczytywał z listy obecności w kolejności 
nazwiska radnych, radni podchodzili do urny i na otrzymanej karcie do głosowania oddawali 
głos. 
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Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów i ustalenia 
wyników wyborów. 
W związku z powyższym radny senior ogłosił  5 minutową przerwę w obradach. 
 
Po wznowieniu obrad, przewodniczący komisji skrutacyjnej – Maciej Lisicki odczytał protokół 
z przeprowadzonego głosowania. Oznajmił, że w głosowaniu udział wzięło 17 radnych, 
z czego głosów ważnych oddano 17.  
 
Poszczególni kandydaci na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego 
otrzymali w głosowaniu tajnym następującą liczbę głosów ważnych: 
1) Józef Bukowiński głosów za 11, wstrzymał się 0 
2) Mariusz Pieszkała głosów za 6, wstrzymał się 0 

Tym samym Rada Powiatu Krapkowickiego dokonała wyboru radnego Józefa 
Bukowińskiego na Przewodniczącego Rady Powiatu, protokół komisji skrutacyjnej 
z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Nowo wybrany Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński 
w komentarzu podziękował za okazane zaufanie. 
 
 
Ad.7. Wybór Wiceprzewodniczącego(ych) Rady. 

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński poinformował, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy 

o samorządzie powiatowym oraz §12 ust. 1 Statutu Powiatu Krapkowickiego Rada Powiatu 
wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 

Przewodniczący rady zgłosił wniosek o pozostawienie składu komisji w niezmiennym 
stanie osobowym, zwrócił się z pytaniem czy członkowie komisji wyrażają zgodę: 
Radny Maciej Lisicki – wyraził zgodę, 
Radny Jerzy Mikus - wyraził zgodę, 
Radny Marek Pietruszka – wyraził zgodę. 
Przewodniczący rady poddał  powyższy wniosek pod głosowanie, który został przyjęty 
jednomyślnie w obecności 17 radnych.  
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński poprosił o zgłaszanie kandydatów 
na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 
Radny Wojciech Kowalski zgłosił kandydaturę Tomasza Świstunia; radny wyraził zgodę. 
Radny Krystian Komander zgłosił kandydaturę Piotra Sollocha; radny wyraził zgodę. 
 
Radny Krystian Komander zgłosił wniosek o przeprowadzenie 1 głosowania dla powyższych 
kandydatów na stanowiska 2 wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Przewodniczący rady 
Józef Bukowiński wyjaśnił, że odbędą się 2 głosowania dla 2 uchwał, każdy z wybranych 
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Krapkowickiego będzie posiadać odrębną uchwałę. 
Radny Krystian Komander ponowił wniosek o jedno głosowanie dla powyższej funkcji. Radny 
Maciej Sonik zgłosił wniosek formalny o odrzucenie wniosku radnego Krystiana Komandra, 
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uzasadniając to w komentarzu. W wyniku podjętej dyskusji przewodniczący rady Józef 
Bukowiński poddał pod glosowanie wniosek radnego Krystiana Komandra 
o przeprowadzenie 1 głosowania dla powyższych kandydatur na Wiceprzewodniczących 
Rady Powiatu Krapkowickiego – 2 oddzielne uchwały rady. W wyniku głosowania wniosek 
został odrzucony, w obecności 17 radnych, 11 głosowało przeciwko, 6 głosowało za. 
 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej Maciej Lisicki poinformował radnych o zasadach 
głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego: 
1. Zasady przeprowadzania wyborów:  
a) wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, 
b) głosowanie odbywa się poprzez wyłonienie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy 

obecności, nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej 
wrzuca do niej kartę do głosowania 

2. Zasady głosowania: 
a) dla wszystkich radnych przygotowane są karty do głosowania, 
b) radny głosuje poprzez postawienie znaku „X” przy nazwisku kandydata (w kratce „ZA”) 

lub („WSTRZYMAŁ SIĘ”), 
c) ważny jest głos jeżeli na karcie do głosowania postawiono jeden znak „X” 
d) głos jest nieważny w przypadku postawienia więcej niż jednego znaku „X”, bądź  

nie postawienia znaku „X”. 
3. Ustalenie wyników wyborów: 
a) wybrany jest radny, który otrzymał bezwzględną większość głosów w obecności  

co najmniej połowy ustawowego składu rady. 
 
Członek komisji skrutacyjnej Marek Pietruszka odczytywał z listy obecności w kolejności 
nazwiska radnych, radni podchodzili do urny i na otrzymanej karcie do głosowania oddawali 
głos. 
 
Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów i ustalenia 
wyników wyborów. 
W związku z powyższym przewodniczący rady ogłosił  5 minutową przerwę w obradach. 
 
Po wznowieniu obrad, przewodniczący komisji skrutacyjnej – Maciej Lisicki odczytał protokół 
z przeprowadzonego głosowania. Oznajmił, że w głosowaniu udział wzięło 17 radnych, 
z czego głosów ważnych oddano 17.  
 
Poszczególni kandydaci na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego 
otrzymali w głosowaniu tajnym następującą liczbę głosów ważnych: 
1) Tomasz Świstuń głosów za 10, wstrzymał się 0 
2) Piotr Solloch głosów za 6, wstrzymał się 0 
                                       głosów wstrzymał się 1 
 

Tym samym Rada Powiatu Krapkowickiego dokonała wyboru radnego Tomasza 
Świstunia na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, protokół komisji skrutacyjnej 
z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński poprosił o zgłaszanie kandydatów 
na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 
Radna Sabina Gorzkulla – Kotzot zgłosiła kandydaturę Helgii Bieniusy; radna wyraziła zgodę. 
Radny Krystian Komander zgłosił kandydaturę Piotra Sollocha; radny wyraził zgodę. 

 
Przewodniczący komisji skrutacyjnej Maciej Lisicki poinformował radnych o zasadach 

głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego: 
1. Zasady przeprowadzania wyborów:  
a) wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, 
b) głosowanie odbywa się poprzez wyłonienie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy 

obecności, nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej 
wrzuca do niej kartę do głosowania 

2. Zasady głosowania: 
a) dla wszystkich radnych przygotowane są karty do głosowania, 
b) radny głosuje poprzez postawienie znaku „X” przy nazwisku kandydata (w kratce „ZA”) lub 

(„WSTRZYMAŁ SIĘ”), 
c) ważny jest głos jeżeli na karcie do głosowania postawiono jeden znak „X” 
d) głos jest nieważny w przypadku postawienia więcej niż jednego znaku „X”, bądź  

nie postawienia znaku „X”. 
3. Ustalenie wyników wyborów: 
a) wybrany jest radny, który otrzymał bezwzględną większość głosów w obecności  

co najmniej połowy ustawowego składu rady. 
 
Członek komisji skrutacyjnej Marek Pietruszka odczytywał z listy obecności w kolejności 
nazwiska radnych, radni podchodzili do urny i na otrzymanej karcie do głosowania oddawali 
głos. 
 
Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów i ustalenia 
wyników wyborów. 
W związku z powyższym przewodniczący rady ogłosił  5 minutową przerwę w obradach. 
 
Po wznowieniu obrad, przewodniczący komisji skrutacyjnej – Maciej Lisicki odczytał protokół 
z przeprowadzonego głosowania. Oznajmił, że w głosowaniu udział wzięło 17 radnych, 
z czego głosów ważnych oddano 16, głosów nieważnych 1.  
 
Poszczególni kandydaci na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego 
otrzymali w głosowaniu tajnym następującą liczbę głosów ważnych: 
1) Helga Bieniusa głosów za 10, wstrzymał się 0 
2) Piotr Solloch głosów za 5, wstrzymał się 0 
                                       głosów wstrzymał się 1 
 

Tym samym Rada Powiatu Krapkowickiego dokonała wyboru radnej Helgii Bieniusy 
na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, protokół komisji skrutacyjnej z głosowania stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Krapkowickiego – przewodniczący Maciej Sonik  na podstawie art. 15 ust 2 
ustawy o samorządzie powiatowym i § 19 ust. 7 Statutu Powiatu Krapkowickiego złożył 
wnioski formalne o rozszerzenie porządku obrad – o następujące punkty: 
8.   Wybór Starosty Krapkowickiego 
9.   Wybór Wicestarosty Krapkowickiego 
10. Wybór członka Zarządu  
11. Wybór członka Zarządu 
12. Wybór członka Zarządu, z którym nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru. 
Przewodniczący rady przypomniał, iż zmiana porządku obrad wymaga w głosowaniu 
bezwzględnej większość ustawowego składu rady oraz poinformował, że przeprowadzi 
głosowanie osobno nad każdym z powyższych punktów: 
 
8.   Wybór Starosty Krapkowickiego – w wyniku głosowania w obecności 17 radnych wniosek 
przyjęto 11 głosami za, przy 5 głosach przeciwko, 1 głosie wstrzymujący się. 
 
Radny Mariusz Pieszkała zgłosił wniosek formalny do Przewodniczącego Rady o rozszerzenie 
porządku obrad o wygaśnięcie mandatu pana Arnolda Donitzy. 
Mecenas Jarosław Janusz powołując się na statut Powiatu Krapkowickiego przypomniał 
radnym „kto” może składać wniosek o zmianę porządku obrad. 
Radny Mariusz Pieszkała zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie przerwy w obradach rady. 
 

Przewodniczący rady ogłosił  10 minutową przerwę w obradach. 
 
Po wznowieniu obrad Rady Powiatu, radny Mariusz Pieszkała „poprosił” Przewodniczącego 
Rady Powiatu Krapkowickiego Józefa Bukowińskiego aby „z mocy prawa” przyjął i jako 
przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o rozszerzenie porządku 
obrad o wygaśnięcie mandatu radnego Arnolda Donitzy. Przewodniczący rady odmówił 
powyższej „prośbie” radnego oraz kontynuował poddawanie pod głosowanie zgłoszonych 
przez zarząd wniosków: 
9. Wybór Wicestarosty Krapkowickiego w wyniku głosowania w obecności 17 radnych 
wniosek przyjęto 11 głosami za, przy 4 głosach przeciwko, 2 głosy wstrzymujący się. 
Przewodniczący zarządu Maciej Sonik złożył propozycję aby przeprowadzić 1 głosowanie dla 
poniższych pkt: 
10. Wybór członka Zarządu  
11. Wybór członka Zarządu 
12. Wybór członka Zarządu, z którym nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru. 
Porządek obrad został rozszerzony o powyższe pkt od 10-12 w obecności 17 radnych, 
11 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujący się oraz 3  głosach przeciwko. 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński poinformował, iż dotychczasowy pkt 8. oznacza się 
jako pkt 13. Zakończenie obrad I sesji Rady. 

 
 
 
 
 



8 

 

Ad.8.  Wybór Starosty Krapkowickiego. 

 
Przewodniczący rady przypomniał, że zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 ustawy 

o samorządzie powiatowym Rada powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.  
Przewodniczący rady zgłosił wniosek o pozostawienie składu komisji w niezmiennym stanie 
osobowym, zwrócił się z pytaniem czy członkowie komisji wyrażają zgodę: 
Radny Maciej Lisicki – wyraził zgodę, 
Radny Jerzy Mikus – nie wyraził zgody, 
Radny Marek Pietruszka – wyraził zgodę. 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji 
skrutacyjnej. 
Radny Marek Pietruszka zgłosił kandydaturę Joachima Kamrada; radny nie wyraził zgody. 
Radny Maciej  Sonik zgłosił kandydaturę Piotra Sollocha; radny nie wyraził zgody. 
Radna Sabina Gorzkulla – Kotzot zgłosiła kandydaturę Mariusza Pieszkały; radny wyraził 
zgodę. 
Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatów, przewodniczący rady zamknął listę oraz poddał 
pod głosowanie skład komisji. 
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, 14 głosami za przy 3 głosach wstrzymujący się 
przyjęto skład komisji skrutacyjnej. 
Przewodniczący rady poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o zebranie się w celu 
ukonstytuowania Komisji.  

 
Przewodniczący rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 

 
Po wznowieniu obrad, przewodniczący rady ogłosił, że komisja ukonstytuowała się 
wybierając na przewodniczącego radnego Macieja Lisickiego oraz poprosił radnych 
o zgłaszanie kandydatów na Starostę Krapkowickiego. 
 
Radny Maciej Sonik przedstawił kandydaturę Sabiny Gorzkulli – Kotzot w komentarzu 
uzasadniając propozycję; radna wyraziła zgodę. 
Radny Jerzy Mikus wyraził obiekcję do wypowiedzi przedmówcy, głos zabrali przewodniczący 
rady, radny Maciej Sonik, przewodniczący rady. 
 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej Maciej Lisicki poinformował radnych o zasadach 
głosowania na Starostę Krapkowickiego: 
1. Zasady przeprowadzania wyborów:  
a) wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, 
b) głosowanie odbywa się poprzez wyłonienie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy 

obecności, nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej 
wrzuca do niej kartę do głosowania 

2. Zasady głosowania: 
a) dla wszystkich radnych przygotowane są karty do głosowania, 
b) radny głosuje poprzez postawienie znaku „X” przy nazwisku kandydata (w kratce 

„ZA”, „PRZECIW”, „WSTRZYMAŁ SIĘ”, 
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c) ważny jest głos jeżeli na karcie do głosowania postawiono jeden znak „X”, 
d) głos jest nieważny w przypadku postawienia więcej niż jednego znaku „X”, bądź  

nie postawienia znaku „X”. 
3. Ustalenie wyników wyborów: 
a) wybrany jest radny, który otrzymał bezwzględną większość głosów w obecności  

co najmniej połowy ustawowego składu rady. 
 
Członek komisji skrutacyjnej Marek Pietruszka odczytywał z listy obecności w kolejności 
nazwiska radnych, radni podchodzili do urny i na otrzymanej karcie do głosowania oddawali 
głos. 
 
Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów i ustalenia 
wyników wyborów. 
W związku z powyższym przewodniczący rady ogłosił  5 minutową przerwę w obradach. 
 
Po wznowieniu obrad, przewodniczący komisji skrutacyjnej – Maciej Lisicki odczytał protokół 
z przeprowadzonego głosowania. Oznajmił, że w głosowaniu udział wzięło 17 radnych, 
z czego głosów ważnych oddano 17, 11 głosów za, przy 5 głosach przeciwko oraz 1 głosie 
wstrzymujący się. 
                                        

Tym samym Rada Powiatu Krapkowickiego dokonała wyboru radnej Sabiny Gorzkulli - 
Kotzot na Starostę Krapkowickiego, protokół komisji skrutacyjnej z głosowania stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Ad.9.  Wybór Wicestarosty Krapkowickiego. 

 
Przewodniczący rady przypomniał, iż zgodnie z treścią art. 27 ust. 3 ustawy 

o samorządzie powiatowym, rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków 
zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym oraz zwrócił się do starosty o podanie 
kandydatury. 
 
Starosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla – Kotzot zgłosiła na ww. stanowisko Macieja Sonika, 
uzasadniając w komentarzu propozycję; radny wyraził zgodę. 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński zwrócił się z wnioskiem o pozostawienie składu 
komisji skrutacyjnej w obecnym składzie dla pkt 9-12, zwracając się do poszczególnych 
członków komisji z pytaniem o wyrażenie zgody: 
Radny Maciej Lisicki – wyraził zgodę, 
Radny Mariusz Pieszkała – wyraził zgodę, 
Radny Marek Pietruszka – wyraził zgodę. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy wniosek, który w obecności 17 radnych 
został przyjęty jednomyślnie. 
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Przewodniczący komisji skrutacyjnej Maciej Lisicki poinformował radnych o zasadach 
głosowania na Wicestarostę Krapkowickiego: 
1. Zasady przeprowadzania wyborów:  
a) wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, 
b) głosowanie odbywa się poprzez wyłonienie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy 

obecności, nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej 
wrzuca do niej kartę do głosowania 

2. Zasady głosowania: 
a) dla wszystkich radnych przygotowane są karty do głosowania, 
b) radny głosuje poprzez postawienie znaku „X” przy nazwisku kandydata (w kratce „ZA”, 

„PRZECIW”, „WSTRZYMAŁ SIĘ”, 
c) ważny jest głos jeżeli na karcie do głosowania postawiono jeden znak „X”, 
d) głos jest nieważny w przypadku postawienia więcej niż jednego znaku „X”, bądź  

nie postawienia znaku „X”. 
3. Ustalenie wyników wyborów: 
a) wybrany jest radny, który otrzymał zwykłą większość głosów w obecności  

co najmniej połowy ustawowego składu rady. 
 
Członek komisji skrutacyjnej Marek Pietruszka odczytywał z listy obecności w kolejności 
nazwiska radnych, radni podchodzili do urny i na otrzymanej karcie do głosowania oddawali 
głos. 
 
Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów i ustalenia 
wyników wyborów. 
W związku z powyższym przewodniczący rady ogłosił 5 minutową przerwę w obradach. 
 
Po wznowieniu obrad, przewodniczący komisji skrutacyjnej – Maciej Lisicki odczytał protokół 
z przeprowadzonego głosowania. Oznajmił, że w głosowaniu udział wzięło 17 radnych, 
z czego głosów ważnych oddano 16 oraz 1 głos nieważny; kandydat na ww. stanowisko 
otrzymał  11 głosów za, przy 5 głosach przeciw. 
                                        

Tym samym Rada Powiatu Krapkowickiego dokonała wyboru radnego Macieja Sonika na 
Wicestarostę Krapkowickiego, protokół komisji skrutacyjnej z głosowania stanowi załącznik 
nr 9 do protokołu. 
 
 
Ad.10. Wybór członka Zarządu. 

 
Starosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla – Kotzot podała kandydatów na członków Zarządu 

Powiatu Krapkowickiego: 
radny Ryszard Reszczyński; wyraził zgodę, 
radny Dariusz Willim; wyraził zgodę, 
radny Wojciech Kowalski; wyraził zgodę. 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej Maciej Lisicki poinformował radnych o zasadach 
głosowania na Członka Zarządu Krapkowickiego – kandydat radny Ryszard Reszczyński: 
1. Zasady przeprowadzania wyborów:  
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a) wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, 
b) głosowanie odbywa się poprzez wyłonienie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy 

obecności, nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej 
wrzuca do niej kartę do głosowania 

2. Zasady głosowania: 
a) dla wszystkich radnych przygotowane są karty do głosowania, 
b) radny głosuje poprzez postawienie znaku „X” przy nazwisku kandydata (w kratce „ZA”, 

„PRZECIW”, „WSTRZYMAŁ SIĘ”, 
c) ważny jest głos jeżeli na karcie do głosowania postawiono jeden znak „X”, 
d) głos jest nieważny w przypadku postawienia więcej niż jednego znaku „X”, bądź  

nie postawienia znaku „X”. 
3. Ustalenie wyników wyborów: 
a) wybrany jest radny, który otrzymał zwykłą większość głosów w obecności co najmniej 

połowy ustawowego składu rady. 
 
Członek komisji skrutacyjnej Marek Pietruszka odczytywał z listy obecności w kolejności 
nazwiska radnych, radni podchodzili do urny i na otrzymanej karcie do głosowania oddawali 
głos. 
 
Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów i ustalenia 
wyników wyborów. 
W związku z powyższym przewodniczący rady ogłosił 5 minutową przerwę w obradach. 
 
Po wznowieniu obrad, przewodniczący komisji skrutacyjnej – Maciej Lisicki odczytał protokół 
z przeprowadzonego głosowania. Oznajmił, że w głosowaniu udział wzięło 17 radnych, 
z czego głosów ważnych oddano 17; kandydat na ww. stanowisko otrzymał  11 głosów za, 
przy 0 głosach przeciw oraz 6 głosach wstrzymał się. 
                                        
Tym samym Rada Powiatu Krapkowickiego dokonała wyboru radnego Ryszarda 
Reszczyńskiego na Członka Zarządu Powiatu Krapkowickiego, protokół komisji skrutacyjnej 
z głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Ad.11. Wybór członka Zarządu. 

 
Przewodniczący komisji skrutacyjnej Maciej Lisicki poinformował radnych o zasadach 

głosowania na Członka Zarządu Krapkowickiego – kandydat radny Dariusz Willim: 
1. Zasady przeprowadzania wyborów:  
a) wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, 
b) głosowanie odbywa się poprzez wyłonienie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy 

obecności, nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej 
wrzuca do niej kartę do głosowania 

2. Zasady głosowania: 
a) dla wszystkich radnych przygotowane są karty do głosowania, 
b) radny głosuje poprzez postawienie znaku „X” przy nazwisku kandydata (w kratce „ZA”, 

„PRZECIW”, „WSTRZYMAŁ SIĘ”, 
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c) ważny jest głos jeżeli na karcie do głosowania postawiono jeden znak „X”, 
d) głos jest nieważny w przypadku postawienia więcej niż jednego znaku „X”, bądź  

nie postawienia znaku „X”. 
3. Ustalenie wyników wyborów: 
a) wybrany jest radny, który otrzymał zwykłą większość głosów w obecności co najmniej 

połowy ustawowego składu rady. 
 
Członek komisji skrutacyjnej Marek Pietruszka odczytywał z listy obecności w kolejności 
nazwiska radnych, radni podchodzili do urny i na otrzymanej karcie do głosowania oddawali 
głos. 
 
Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów i ustalenia 
wyników wyborów. 
W związku z powyższym przewodniczący rady ogłosił 5 minutową przerwę w obradach. 
 
Po wznowieniu obrad, przewodniczący komisji skrutacyjnej – Maciej Lisicki odczytał protokół 
z przeprowadzonego głosowania. Oznajmił, że w głosowaniu udział wzięło 17 radnych, 
z czego głosów ważnych oddano 17; kandydat na ww. stanowisko otrzymał  16 głosów za, 
przy 0 głosach przeciw oraz 1 głos wstrzymał się. 
                                        
Tym samym Rada Powiatu Krapkowickiego dokonała wyboru radnego Dariusza Willima na 
Członka Zarządu Powiatu Krapkowickiego, protokół komisji skrutacyjnej z głosowania 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Ad.12. Wybór członka Zarządu, z którym nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru. 
 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej Maciej Lisicki poinformował radnych o zasadach 
głosowania na Członka Zarządu Krapkowickiego – kandydat radny Wojciech Kowalski: 
1. Zasady przeprowadzania wyborów:  
a) wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, 
b) głosowanie odbywa się poprzez wyłonienie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy 

obecności, nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej 
wrzuca do niej kartę do głosowania. 

2. Zasady głosowania: 
a) dla wszystkich radnych przygotowane są karty do głosowania, 
b) radny głosuje poprzez postawienie znaku „X” przy nazwisku kandydata (w kratce „ZA”, 

„PRZECIW”, „WSTRZYMAŁ SIĘ”, 
c) ważny jest głos jeżeli na karcie do głosowania postawiono jeden znak „X”, 
d) głos jest nieważny w przypadku postawienia więcej niż jednego znaku „X”, bądź  

nie postawienia znaku „X”. 
3. Ustalenie wyników wyborów: 
a) wybrany jest radny, który otrzymał zwykłą większość głosów w obecności co najmniej 

połowy ustawowego składu rady. 
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Członek komisji skrutacyjnej Marek Pietruszka odczytywał z listy obecności w kolejności 
nazwiska radnych, radni podchodzili do urny i na otrzymanej karcie do głosowania oddawali 
głos. 
 
Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów i ustalenia 
wyników wyborów. 
W związku z powyższym przewodniczący rady ogłosił 5 minutową przerwę w obradach. 
 
Po wznowieniu obrad, przewodniczący komisji skrutacyjnej – Maciej Lisicki odczytał protokół 
z przeprowadzonego głosowania. Oznajmił, że w głosowaniu udział wzięło 17 radnych, 
z czego głosów ważnych oddano 17; kandydat na ww. stanowisko otrzymał  12 głosów za, 
przy 2 głosach przeciw oraz 3 głosach wstrzymał się. 
                                        
Tym samym Rada Powiatu Krapkowickiego dokonała wyboru radnego Wojciecha 
Kowalskiego na Członka Zarządu Powiatu Krapkowickiego, z którym nawiązuje się stosunek 
pracy na podstawie wyboru, protokół komisji skrutacyjnej z głosowania stanowi załącznik 
nr 12 do protokołu. 
 
 
Ad.13. Zakończenie obrad I sesji Rady. 

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński poinformował, iż zgodnie z art. 25c ust. 4 radny 

składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania; 
do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację 
o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem 
mienia powiatu, w którym uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem 
wyboru; stan majątku radnego na dzień wyboru czyli 28 listopada 2014 r. druki oświadczeń 
majątkowych znajdują się w niebieskich teczkach. 
 

Przewodniczący rady zwrócił się do pracownic Biura Rady o przygotowanie propozycji 
szkolenia dla wszystkich radnych w związku z rozpoczęciem nowej V kadencji. 
Przewodniczący rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie propozycji do Planu Pracy Rady 
powiatu Krapkowickiego na 2015 rok. 
 

Radny Joachim Kamrad w komentarzu odniósł się do wydarzeń z zakończonej kampanii 
wyborczej oraz dzisiaj dokonanych wyborów. Głos w powyższym temacie zabrał 
wicestarosta Maciej Sonik, radny Krystian Komander. Wicestarosta zgłosił wniosek formalny 
o zamknięcie dyskusji argumentując, iż przedstawiony przez Komisarza Wyborczego 
porządek obrad nie przewiduje wolnych wniosków.  

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie powyższy wniosek, który w obecności 
17 radnych został przyjęty 10 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujący się i 5 głosach 
przeciwko. Głos zabrał radny Krystian Komander oraz przewodniczący rady. Przewodniczący 
rady podziękował pracownikom starostwa za dobrze przygotowane do obrad rady materiały. 
 



14 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 
Józef Bukowiński podziękował radnym za przybycie i merytoryczną dyskusję. Przewodniczący 
rady zamknął obrady I Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 
 
 
 
 
 

                 Przewodniczący 
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Józef Bukowiński 
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